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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 004/2022 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se,
ordinariamente de forma presencial, na sala 305 do prédio Acadêmico 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; Evelton Machado Ferreira,
Coordenador Administra�vo; 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; Ítalo Gomes Gonçalves e
Luís Eduardo de Souza, representantes docentes, Leila Maria Saldanha Dias e Lenon Melo Ilha,
representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação e Marcos Vinícius Souza Freire, representante
discente. Os Conselheiros Diogo Peixoto Córdova e Herval de Souza Vieira Junior, par�ciparam da reunião
através de videoconferência pela plataforma google meet, devido ao trabalho remoto (COVID-19).  O
professor José Waldomiro Jiménez Rojas deu início à reunião apresentando as Inclusões em Pauta;   i-
Contratação de terceirizado - Nota do Conselho de campus; ii - Abertura do Restaurante Universitário -
RU aos sábados, por solicitação do Conselheiro Marcos Vinícius Souza Freire - As inclusões foram
aprovadas por unanimidade dos Conselheiros.   2) Informes - i - Busca de recurso externo - Estamos
fazendo uma campanha, não só junto a empresas, na busca de recursos, parcerias mas também junto a
deputados federais, com esse intuito, sábado �vemos encontro com dois deputados, com o obje�vo de
buscar recursos para o nosso Campus, um deles já sinalizou emenda parlamentar no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o  Campus, que envolverá Geoparque e um novo
laboratório de informá�ca, além disso, com o mesmo propósito, temos agendas marcadas com outros
parlamentares. A direção colocou-se à disposição, de quem �ver alguma proposta, no sen�do de fazer
toda a ar�culação em busca desses recursos. Nesse sen�do,  criando um modelo de documento para que
todos tenham uma base para elaboração dessas propostas. Emenda Parlamentar com o apoio de
Deputado para a aquisição de uma nova camioneta para o Campus, computadores de alto desempenho
para o LATRAM e planejamento de lavras, também já foram solicitados.  Encaminhamos, aos vereadores
do Município, um esboço de projeto de alteração da rótula de acesso ao Campus e um novo projeto de
acesso ao RU, assim como a colocação de um quebra-molas em frente ao Campus; ônibus noturno;
compramos 70m³ de material para depositar entre o Química e o  LATRAM, �vemos a doação da
Prefeitura para colocação desse material.  ii - Curso de Engenharia de Minas - O Prof  Roberlaine esteve
em Brasília e foi recebido pelo Ministro da Educação, na ocasião reforçou a solicitação da liberação do
Curso, cujo processo está no  MEC, pois necessitamos lançar processo sele�vo e divulgação do curso, o
mais breve possível. iii - Polí�ca de Inovação - Aprovação do Regimento de Inovação, que foi de
fundamental importância para a aprovação da Emenda Parlamentar, cuja escolha do nosso Campus, foi
de ordem técnica, devido à Polí�ca de Inovação, inclusive, a Resolução que trata  do Conselho de
Campus, será revisada, devido à inclusão de um Conselheiro da Inovação. Novo organograma,Comissões
de  Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação. iv - Aposentadoria do Professor Osmar - O professor Rojas
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externou agradecimento, em nome do Conselho de Campus e Comunidade Acadêmica, ao professor
Osmar, pela sua dedicação  enquanto docente do Campus. v - Transporte noturno - Para dar andamento à
solicitação feita pelos alunos, foi encaminhado ques�onário aos acadêmicos, com coleta de dados como
horário, dias da semana e outras informações  a serem levadas à reunião com a prefeitura, com vistas a
solucionar essa carência. vi - Urbanização do campus e questões emergências - Termo de Execução
Descentralizada (TED), obra em torno de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais), para a
urbanização do Campus, mas não há  perspec�va de realização dessa obra nesse momento, visto que o
orçamento já está comprome�do, embora a urbanização seja prioridade. vii - Eventos no campus -
Durante o mês de maio, no dia 27, teremos a Colação de Grau de forma presencial, dos acadêmicos dos
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Geologia e  Mineração e Feira do Azeite Caçapava do Sul,
evento que contará com a presença do Vice-Presidente da República,  General de Exército Antônio
Hamilton Mar�ns Mourão, ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 e o campus Caçapava estará presente tanto
como Campus, quanto Geoparque.  3) Aprovação da Ata 003/2022, RO Conselho de Campus do dia
27.04.2022 - Colocada para apreciação, a Ata foi aprovada pelos membros deste Conselho, com  
abstenção do conselheiro Evelton Machado Ferreira. 4) “Ad Referendum” Aprovações - Projetos de
Pesquisa, Ensino e Extensão, colocados para apreciação dos Conselheiros: 4.1 - Projetos de Pesquisa: i-
"Desenvolvimento e aplicação de nanomateriais sustentáveis" - coordenado pela professora Carolina
Jauris; ii -  "Desenvolvimento de nanocompósitos sustentáveis baseados em polímeros naturais e
nanoestruturas de carbono para retenção de água e liberação controlada de nutrientes para a
agricultura" - coordenado professora Carolina Jauris; iii - "Inves�gação de Lineamentos Magné�cos no Rio
Grande do Sul" - coordenado professor Tiago Rafael Gregory; iv - "Estudos geo�sicos na porção submersa
da Bacia de Pelotas" - coordenado pela professora Ana Carolina dos Santos; v - "Memória das Águas:
Levantamento e análise preliminar das fontes alterna�vas de abastecimento de água no perímetro
urbano do município de Caçapava do Sul/RS" - coordenado pela Geóloga. Dra Juliana Young; vi - 
"Modelagem geoquímica de Nakhlitos e Chassignitos - Meteoritos de Marte" - coordenado pelo professor
Vinícius Ma�é; vii - "Reconstrução Tridimensional de Formas de leito de maré no Proterozóico, Formação
Morro do Chapéu, Supergrupo Espinhaço" - coordenado pelo professor Ezequiel Galvão; viii -
"Mapeamento e análise de estabilidade de taludes na região do pampa gaúcho" - coordenado pelo
professor Diogo Córdova; ix -  "Estudo estrutural e petrológico do Complexo Cambaí no Bloco São Gabriel
como suporte ao teste de modelos evolu�vos para o Cinturão Dom Feliciano no contexto do
paleocon�nente Gondwana Ocidental" - coordenado pelo professor Giuseppe Be�no de Toni. Os projetos
de pesquisa foram colocados em votação e aprovados, em bloco,  por unanimidade dos Conselheiros.   
4.2 - Projetos de Ensino: i - "Matemá�ca na pós-quarentena 2022"  - coordenado pelo professor Vitalino
Cesca Filho; ii - "Monitoria de Física - Campus Caçapava do Sul" - coordenado pela professora Aline Lopes
Balladares; iii - "Ensino Monitoria de Petrografia Ígnea e Mineralogia II"- coordenado pelo professor
Vinícius Ma�é. Os projetos de ensino foram colocados em votação e aprovados, em bloco,   por
unanimidade dos membros deste Conselho.   4.3 - Projetos de Extensão:  i - "Caminhos Geológicos
Acessíveis no Geoparque Caçapava" - coordenado pelo professor Tiago Rafael Gregory; ii - "Ciência na
escola" - coordenado pela professora Quélen de Lima Barcelos; iii - "Escalada indoor no Campus
Caçapava do Sul" - coordenado pelo professor Vinícius Ma�é; iv - "II Seminário de Águas Subterrâneas
CTAS e NEAS" - coordenado pela professora Juliana Young; v - "Lab em casa e na escola: experimentos de
ciências de baixo custo" - coordenado pela professora Elenize Rangel Nicole; vi - "Mapeamento
Geotécnico e Ambiental do Município de Caçapava do Sul" - coordenado pelo professor José Waldomiro
Jiménez Rojas; vii - "Mulheres nas Engenharias" - coordenado pela professora Juliana Young; viii -
"Projeto Escola da Floresta"- coordenado pelo professor Bruno Emilio Moraes; ix - "Roteiro turís�co
caminho das águas" - coordenado pela professora Juliana Young. Os projetos acima listados e os
projetos:  “Mostra Cultural Farroupilha”, coordenação a cargo do servidor Evelton Machado Ferreira  e “I
Simpósio de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIPAMPA - Campus Caçapava do Sul-RS (I SIMPPós)”,
coordenação do professor Leugim Corteze Romio, os quais foram listados  no e-mail enviados à Direção
do Campus,  foram colocados para apreciação e aprovados, em bloco,  por unanimidade dos membros
deste Conselho, resguardado assim como nos “ad referendum”, a contrapar�da do campus, condicionada
à  disponibilidade orçamentária.  5) Demandas da Comissão Local de Extensão - CLExt -  O professor
Paulo Henrique, apontou que boa parte dos projetos acabam recaindo em um novo pedido de recurso e,
havendo ou não previsão orçamentária, na prá�ca, esses projetos acabam u�lizando recursos do
Campus. O professor Marcus Vinícius comentou que o aluno deve ter ciência que a Universidade é
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pública, mas ela não vai dar tudo, ele tem que buscar recurso, recomendando que o custeio dos projetos
sejam buscados, também, fora da Universidade. Para o professor Rojas, quando da elaboração do
cronograma de a�vidade do TCC, também deveria ser feito  planejamento das despesas, sugerindo que
as comissões de cursos orientem seus docentes nesse sen�do e ra�fica a necessidade de buscar parcerias
com empresas,  assim como a u�lização da Fundação de Apoio. O professor Ezequiel complementa
dizendo que é necessário ter uma ideia de u�lização de horas de laboratório e diárias dentre outras
despesas para o Campus. O professor Leugim sugeriu que as comissões organizem um documento para
auxiliar, no momento da preparação do projeto, onde o aluno apresente, inclusive, as despesas com
material de consumo e a forma de custeio do projeto. A professora Jaqueline solicitou que um mesmo
projeto seja u�lizado por mais de um TCC.  6. INCUBADORA - (Emenda Parlamentar) - Infraestrutura -
Apresentado pelo professor Rojas, para apreciação dos Conselheiros, o  Projeto Urbanís�co para
edificação dos prédios da Incubadora do campus Caçapava do Sul, foi aprovado por unanimidade dos
membros deste Conselho. 7. Relatório de A�vidades Desenvolvidas e Parecer do Orientador referente
ao Afastamento Integral para Qualificação da servidora Mariana Coradini de Souza  3º Semestre -
2021/02 - Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede (PPGTER), Curso de
Mestrado, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Processo SEI 23100.016062 2020-62;-  -
Subme�dos à apreciação, os relatórios  foram aprovados por unanimidade dos membros deste Conselho.
8) Núcleo de Estudos e Pesquisas em Águas Subterrâneas - NEAS, a ser sediado pelo Campus Caçapava
do Sul - Processo SEI - 23100.019367/2021-15 - Colocado para apreciação dos Conselheiros, quanto à
cons�tuição do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Águas Subterrâneas - NEAS, a ser sediado pelo Campus
Caçapava do Sul; com a finalidade de discu�r, pesquisar, dar visibilidade e, quando solicitado, prestar
apoio técnico à Câmara Técnica de Águas Subterrâneas da SEMAI/RS, no que tange à temá�ca de águas
subterrâneas e, após um debate acerca de recursos para custeio, espaço �sico para execução e
indisponibilidade de Função Gra�ficada (FG) para servidor que, em se tratando de Núcleo faria jus.Nesse
sen�do,  para elucidar alguns pontos aos membros deste Conselho, foi solicitada a presença de
representante do projeto, e aprovada com voto desfavorável do Conselheiro Herval de Souza Vieira
Junior.  9) Vaga de vacância de Técnico Químico  - A Direção expôs a possibilidade da troca de código de
vaga, ressaltando a impossibilidade de concurso, por mo�vo do período eleitoral. Em reunião com  os
técnicos em laboratório, verificou-se que os mesmos são favoráveis à con�nuidade da vaga do técnico em
química. O tema gerou um longo debate entre os Conselheiros: O Professor Marcus Vinicius destacou a
necessidade de um técnico para o curso de Geo�sica e solicitou a reavaliação das necessidades do
Campus;  a professora Luciana sugeriu que se fizesse análise de perfil de técnico para cada curso; o
professor Luis Eduardo sugeriu levantamento da lotação dos técnicos em laboratório do Campus e
elaboração de planilha com a�vidades por eles exercidas; a professora Cris�ane salientou que o curso de
geologia possui quatro técnicos em química. De acordo com o  Conselheiro Herval, esse não é assunto
para ser deba�do no Conselho de Campus e, o professor Rojas argumentou que essa é a forma
democrá�ca da gestão  administrar o Campus. 10) Edital de afastamento - Chamada Interna para
afastamento integral docente para mestrado, doutorado e pós-doutorado - O edital avaliado pela
Subcomissão de Formação Docente (SUBCFD), segue o mesmo do ano anterior, apenas houve a alteração
no cronograma, iniciando com a divulgação de 23.05.2022 a 20.06.2022, finalizando com a homologação
e divulgação dos resultados em 15.07.2022. O professor Rojas ressaltou que, devido ao período eleitoral,
provavelmente não haverá contratação de professor subs�tuto. Colocado para apreciação, o edital foi
aprovado por unanimidade dos membros deste Conselho.  Devido ao adiantar da hora, e tendo a reunião
da comissão de curso de Geologia na sequência, o presidente do Conselho solicitou autorização dos
Conselheiros para que os pontos de pauta: 11) Remoção Professor Pedro Daniel da Cunha Kemerich -
Processo SEI - 23100.007424/2022-96  e Desenvolvimento dos assuntos incluídos em Pauta, aprovados
no início  desta reunião: i - Contratação de terceirizado - Nota do Conselho de campus; ii - Abertura do
Restaurante Universitário - RU aos sábados, passassem para a próxima reunião, não prejudicando a
reunião da geologia e todos os conselheiros foram favoráveis ao adiamento dos pontos da pauta para
apreciação na próxima reunião deste Conselho. 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. 



05/08/22, 15:14 SEI/UNIPAMPA - 0887008 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=974488&infra_… 4/4

 

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) Campus Caçapava do
Sul, em 05/08/2022, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas
legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0887008 e
o código CRC 11CE1C52.
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