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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

CONSELHO DO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

ATA Nº 003/2022 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se,
ordinariamente de forma presencial, na sala 305 do prédio Central do Campus Caçapava do Sul: José
Waldomiro Jiménez Rojas, Presidente do Conselho e Diretor do Campus; Ezequiel Galvão de Souza,
Coordenador Acadêmico e Coordenador da Comissão Local de Ensino; Carolina Sampaio Marques,
Coordenadora Administra�va; Jaqueline Pinto Vargas, Coordenadora da Comissão Local de Pesquisa;
Paulo Henrique dos Santos Sartori, Coordenador da Comissão Local de Extensão; Luciana Arnt
Abichequer, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral; Sandra Hunsche,
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas; Leugim Corteze Romio, Coordenador do
Mestrado Profissional em Matemá�ca em Rede Nacional; Carolina Ferreira de Matos Jauris,
Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; Cris�ane Heredia Gomes, Coordenadora do
Curso de Geologia; Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Coordenador do Curso de Geo�sica; Diogo
Peixoto Córdova, Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Mineração; Ítalo Gomes Gonçalves e
Luís Eduardo de Souza, representantes docentes; Herval de Souza Vieira Junior, que par�cipou da reunião
através de videoconferência pela plataforma google meet, devido ao trabalho remoto (COVID-19), Leila
Maria Saldanha Dias e Lenon Melo Ilha representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação e
Marcos Vinícius Souza Freire, representante discente. O professor José Waldomiro Jiménez Rojas deu
início à reunião apresentando as Inclusões em pauta: i - Nova Composição do NDE - da Geo�sica; ii - GT
Manutenção e iii - Aprovação de Projetos de Pesquisa. Essas inclusões foram aprovadas pelos membros
deste Conselho. 2. Informes - i - Retorno presencial - Muitos espaços sendo ocupados após dois anos, são
muitas questões a serem atendidas, no retorno presencial, estamos atendendo as prioridades, dando
prevalência ao ensino. Com a provável ex�nção da IN 90 todos os servidores deverão realizar o trabalho
de forma presencial. Com relação ao uso da máscara nas dependências do Campus, o professor Rojas
salientou que fica a critério de cada um, solicitando cuidado no caso de aglomerações. ii - Visita do Reitor
e Pró-Reitores ao Campus Caçapava do Sul - Para cumprimento de agenda, o Reitor e sua equipe:
PROPLAN, PROEXT, PROPPI e PRAEC, estarão em visita ao Campus Caçapava do Sul, no dia 02.05.2022,
com chegada prevista para às 08:30, ra�ficamos que a agenda seguirá conforme cronograma divulgado
através de e-mail e, o professor Rojas salientou que quando dessa visita, a manifestação de toda a
comunidade acadêmica, colocando suas demandas evidenciando nossos potenciais e nossas deficiências,
é muito importante. iii - Acolhida - Semana de acolhida, segue agenda conforme programação e, é de
fundamental importância a atenção e par�cipação de todos nas a�vidades rela�vas à “Acolhida”, dos
nossos discentes. iv - Projeto Profissionalize-se - Apresentado pelo professor Rojas, o projeto
“Profissionalize-se” tem como obje�vo levar a Unipampa onde ela não chega, o projeto consiste em cada
cada aluno, quando em visitas a suas famílias, leve um kit, com propaganda da Unipampa, como cartazes,
folders, e outros materiais, para serem divulgados em seus prédios, em suas Vilas ou bairros, nas escolas
de suas cidades e entregar esse material, no sen�do de mostrar a nossa Universidade, fazendo com que
as pessoas conheçam a Unipampa e, ao entregar esse material, o aluno registra em foto ou vídeo e esse
registro lhe produzirá horas de ACG de gestão ou extensão. v - Criação Canal do Youtube - O professor
Ra�ael Brum Werlang, está trabalhando, junto à sala do LIFE, com o obje�vo de montar um canal do
youtube, sala preparada para realizar entrevistas, podcast, receber personalidades locais, entre outras
ações de mídia. vi - Curso SEI - Campus - Os servidores, de um modo geral, têm dúvidas quanto a
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u�lização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, nesse sen�do, foi sugerido pelo professor Rojas,
solicitação à colega Ta�ana, lotada na biblioteca, que possui largo conhecimento acerca do Sistema,
quanto à possibilidade da mesma realizar um treinamento entre os colegas que mais u�lizam o SEI. vii -
Terceirizado (elétrica) - No ano de 2020, por mo�vo de encerramento contratual, foram demi�dos dois
funcionários terceirizados e ficamos com apenas um no Campus, apesar da celebração de um novo
contrato, devido à pandemia de Covid-19, houve redução no número de terceirizados des�nados às
Unidades e, por conta disso, o Campus está sem eletricista e quando necessitamos de um profissional o
Campus Bagé nos cede a mão de obra, mas o deslocamento deste, é por nossa conta. Na medida do
possível, a Direção tem atendido às demandas através de contratação de mão de obra local. viii - UAB -
Gestão Pública - O professor Rojas trouxe, para ciência dos Conselheiros, a solicitação da UAB, para
instalação de Polo EAD, no Campus Caçapava do Sul, para curso de Especialização em Gestão Pública
Municipal, que é um curso que o município aspira, para ingresso 2023/1. Iremos verificar a proposta. 3.
Aprovação “Ad Referendum’ - Minuta do REGIMENTO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA
RESSARCIMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS (RCI) DA UNIPAMPA/ CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL - Colocado
para apreciação e aprovado por unanimidade dos Conselheiros. 4. Aprovação da Ata 00/2022, RO do
Conselho de Campus do dia 23.03.2022 – Colocada para apreciação, a Ata foi aprovada pelos membros
deste Conselho, com abstenção da conselheira Carolina Sampaio Marques. 5. Minuta do Regimento da
INCUBADORA DE EMPRESAS DA UNIPAMPA/CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL - Colocada para apreciação
dos membros deste Conselho e aprovada com abstenção do conselheiro Herval de Souza Vieira Junior. 6.
Relatório de A�vidades Desenvolvidas e Parecer do Orientador referente ao Afastamento Integral para
Qualificação da servidora Sissa Kumaira, Semestre 2021/2. Subme�do à apreciação, o relatório foi
aprovado por unanimidade dos membros deste Conselho. 7. Sala de Coordenadores para uso do
Geoparque - Colocado para a ciência dos membros deste Conselho, que com a entrega da Laboratório de
Modelagem, duas salas foram des�nadas aos Coordenadores mas, em virtude da visita de membros da
UNESCO ao GEOPARQUE, prevista para o ano de 2022 e, para agendamento desta visita, uma das
demandas é o estabelecimento, dentro da Universidade, de uma sala para atendimento dos assuntos
rela�vos ao Geoparque então, provisoriamente, a Direção do Campus des�nou a sala de Coordenadores
para esse fim que, logo será migrada para a sala de Internacionalização, que é um espaço de uso
colabora�vo, que surgiu da parceria entre a DAIINTER e a Direção do Campus. O uso da sala para ações
do Geoparque é momentâneo e, tão logo possível, a sala será colocada à disposição dos Coordenadores,
para u�lização, com prévio agendamento, para realização de reuniões e/ou atendimento aos alunos.   8.
Solicitação de abertura de Processo Sele�vo Professor Subs�tuto na área de BIOLOGIA - Processo SEI
23100.006345/2022-68. Devido à Licença Gestante da professora Caroline Wagner.  9. Solicitação de
abertura Processo Sele�vo Professor Subs�tuto na área de FÍSICA - Processo SEI 23100.005083/2022-14
- Licença Gestante da professora Suene Bernardes dos Santos, considerando também a Licença para
Tratamento de Saúde do professor Marcos Frichembruder e Licença para Tratar de Interesses
Par�culares, solicitada pelo professor Vinícius de Abreu Oliveira. Colocados para apreciação em bloco, os
pontos 8 e 9 foram aprovados por unanimidade dos Conselheiros. 10. Pedido de Licença para Tratar de
Interesses Par�culares (LTIP) - Servidor Vinícius de Abreu Oliveira - Processo SEI 23100.004179/2022-65.
Colocado em votação foi aprovado com 13 (treze) votos favoráveis e 05 (cinco) abstenções dos
Conselheiros: Carolina Ferreira de Matos Jauris, Cris�ane Heredia Gomes, Leila Maria Saldanha Dias,
Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima e Paulo Henrique dos Santos Sartori. 11. Desenvolvimento
dos assuntos incluídos em Pauta - a) Alteração no Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso de
Geo�sica - A nova composição do NDE do Curso de Geo�sica do Campus Caçapava do Sul, que passa a ser
presidida pelo professor Everton Frigo, tendo como secretário o professor Marcus Vinicius Aparecido
Gomes de Lima e a subs�tuição do professor Moisés Razeira pelo professor Leugim Corteze Romio, foi
colocada para apreciação dos membros deste Conselho e aprovada por unanimidade. b) GT Manutenção
- Apresentado pelo professor Marcus Vinícius a sugestão de criação de Grupo de Trabalho de
Manutenção, composto por servidores de diversos setores do Campus, visando efetuar pequenos
reparos, ou iden�ficar defeitos nos equipamentos, agilizando no direcionamento da solicitação de
conserto e também auxiliar na baixa equipamentos obsoletos ou danificados, que compõem o inventário
do Campus mas estão em desuso. c) Aprovação de Projetos de Pesquisa: Subme�dos à apreciação dos
membros deste Conselho, os projetos de pesquisa: i. “BRGeo.org Biblioteca Virtual de Geologia do Brasil”
- coordenado pelo Professor Felipe Guadagnin e ii. “Grandes Províncias Ígneas Silícicas do Cráton
Amazonas: Evolução Crustale Fer�lidade Magmá�ca" - coordenado pelo Professor Matheus Simões,
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foram aprovados por unanimidade dos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Reunião
e lavrada a presente Ata, que após aprovada vai assinada pelo Professor José Waldomiro Jiménez Rojas,
Presidente do Conselho de Campus de Caçapava do Sul – UNIPAMPA, e por mim Maria Denise Ricalde de
Souza, Secretária Execu�va do Conselho de Campus. As declarações desta Reunião estão gravadas e
disponíveis para consulta. 

José Waldomiro Jiménez Rojas, 

Presidente do Conselho do Campus de Caçapava do Sul. 

Maria Denise Ricalde de Souza, 

Secretária Execu�va do Conselho de Campus.

Assinado eletronicamente por JOSE WALDOMIRO JIMENEZ ROJAS, Diretor(a) em Exercício, em
07/06/2022, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MARIA DENISE RICALDE DE SOUZA, Secretário Execu�vo, em
07/06/2022, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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