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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 005/2022 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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; 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, Leila Maria Saldanha Dias, Lenon
Melo Ilha e Patricia Dalmaso Poglia representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação e Marcos
Vinícius Souza Freire, representante discente. A conselheira Sandra Hunsche jus�ficou a ausência O
diretor deu início à reunião apresentando os pontos, que devido ao adiantar da hora e com a
concordância dos membros deste Conselho, não foram tratados na reunião do dia 18.05.2022: i -
Contratação de terceirizado - Nota do Conselho de campus;  O diretor informou que já foi autorizada a
contratação de eletricista. ii - Abertura do Restaurante Universitário - RU aos sábados - Demanda já
atendida pois o RU está prestando serviço à comunidade acadêmica aos sábados. Inclusões em Pauta: i) -
“Reestruturação do Laboratório de Geociências (Sala S105) em Laboratório de Equipamentos Geo�sicos”;
  ii) -  Apreciação  de  Relatórios Semestrais e Pareceres do Orientador referente ao Afastamento Integral
para Qualificação, doutorado,  da servidora  Mariana Ribeiro San�ago: (Docs. SEI - 0691213, semestre
2017/2;  0691215, semestre 2018/1, 0691216, semestre 2018/2, 0836045, semestre 2019/1, 0691217,
Relatório final,  semestre 2019/2). As inclusões foram aprovadas por unanimidade dos Conselheiros. 2)
Informes - i - Cortes orçamentários - Corte de 7,2% no orçamento do Campus de 2022, mas a direção não
repassará o corte para os cursos. ii - I Simpósio de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIPAMPA – Campus
Caçapava do Sul-RS - Solicitação de divulgação do Simpósio que é totalmente on line. iii - Divulgação do
Campus e dos cursos - Estão sendo organizados grupos compostos por alunos e servidores, os quais farão
visitas a escolas do nosso e de outros municípios, com o obje�vo de levar a Unipampa para além do
campus e, com o mesmo obje�vo, teremos visitas de alunos das escolas da cidade com roteiros
agendados no Campus, para que a comunidade Caçapavana conheça as estruturas da Unipampa. 3)
Aprovação da Ata 004/2022, RO Conselho de Campus de 18.05.2022 - A Ata 004/2022 RO Conselho de
Campus de 18.05.2022, não foi apreciada, em razão de solicitação de ajustes por parte dos Conselheiros
Paulo Henrique dos Santos Sartori e Luís Eduardo de Souza, o documento retornará em pauta, para
apreciação, na próxima reunião ordinária deste Conselho. 4 - Redistribuição de Pedro Daniel da Cunha
Kemerich, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, da Universidade Federal do Pampa -
Unipampa, para a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM - Processo SEI 23100.007424/2022-96
(Docs. SEI - 0808556 e 0808990) - A solicitação foi colocada para apreciação  dos membros deste
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Conselho, e aprovada por unanimidade, condicionada ao término do semestre vigente, conforme o
despacho emi�do pela chefia imediata. 5 - “Ad Referendum” - Aprovações: 5.1 - Par�cipação do prof.
André Luis Silva da Silva como docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação
Profissional e Tecnológica - PPGEPT - Modalidades Mestrado e Doutorado Acadêmico do CTISM/UFSM;
Na discussão do tema, após colocações dos Conselheiros, com relação ao número de horas (servidor com
40 horas dedicação exclusiva), que o docente dedicaria à outra Ins�tuição e falta de norma�zação
relacionada ao tema, deliberou-se, por sugestão do professor Leugim, encaminhamento à PROGEPE, na
condição de Conselho de Campus, solicitação de esclarecimentos, bem como proposição de instrução
norma�va futura que norteie tais decisões. Colocado para  apreciação e aprovado por unanimidade dos
Conselheiros.  5.2 - Proposta de adesão dos cursos Ciências Exatas-Licenciatura, Engenharia Ambiental
e Sanitária, Geo�sica e Geologia à oferta de vagas no Processo Sele�vo Unipampa 2022/2 (SISU, ENEM
e Notas do Ensino Médio), O�cio 84/2022 - PROGRAD (Doc.SEI 0818013). Subme�do à apreciação e
aprovado por unanimidade dos Conselheiros. 5.3 - Par�cipação do professor Cris�an Ricardo Wi�mann,
para afastamento do país - Processo SEI 23100.009851/2022-17. Subme�do à apreciação e aprovado
por unanimidade dos membros deste Conselho. 6 - Projetos de Extensão -  Subme�dos à apreciação os
projetos de extensão: 6.1 - Geo.dia, coordenado pelo professor Felipe Guadagnin; 6.2 - Guia de trilhas
para caminhada e ciclismo em Caçapava do Sul e Região, coordenado pelo professor Vinícius Ma�e; 6.3 -
Histórias intera�vas e jogos digitais: ferramentas aliadas no estudo do patrimônio geológico de Caçapava
do Sul, coordenado pela professora Aline Lopes Balladares, foram aprovados por unanimidade dos
membros deste Conselho. 7 - Cercamento do Campus Caçapava do Sul - Subme�do à apreciação dos
membros deste Conselho, proposta de cercamento e restauro de cercamento atual do Campus, visando
aumentar a segurança do bem público e de seus usuários, possibilitando maior controle do acesso de
pessoas e mesmo animais de rua  ao interior da Unidade. Posto em votação e aprovado por unanimidade
dos Conselheiros.  8 -  Núcleo de Estudos e Pesquisas em Águas Subterrâneas - NEAS, a ser sediado pelo
Campus Caçapava do Sul - Processo SEI 23100.019367/2021-15 - Por solicitação dos Conselheiros, o
professor Marco Antonio Fontoura Hansen, colocou-se à disposição para esclarecimentos, 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, o professor Hansen salientou que a estrutura necessária, já existe no campus (sala para
eventuais reuniões, mesa, cadeiras e um computador), não havendo outras demandas financeiras e de
pessoal. Após debate entre os membros deste Conselho, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Águas
Subterrâneas - NEAS, a ser sediado pelo Campus Caçapava do Sul, foi aprovado por unanimidade,
condicionado à u�lização de estrutura existente sem nova  estrutura ou nova estrutura com verba
externa.  9 - Indicação de membros para composição das Comissões de Inovação e Empreendedorismo
dos campi, de acordo com a Polí�ca de Inovação (Resolução 338/2022) - Apresentada para apreciação, a
nominata dos servidores indicados: Renata Vivian de Miranda, Carolina Ferreira de Matos Jauris, Carolina
Sampaio Marques, José Waldomiro Jiménez Rojas e Maria Denise Ricalde de Souza, foi aprovada por
unanimidade dos membros deste Conselho.  10 - Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão -
SIEPE - Campus Caçapava do Sul - O campus Caçapava do Sul candidatou-se a sediar o SIEPE/2022, desde
que seja de forma presencial. Para a realização do evento foram colocadas duas datas para apreciação
dos Conselheiros: de 16 a 18 de novembro junto ao Geodia e 23 a 25 de novembro. Ficando definido o
período de 23 a 25 para a realização do SIEPE, devido a inviabilidade em relação à infraestrutura para a
realização do evento junto ao Geodia.  11 -  Descredenciamento de Vinicius de Abreu Oliveira do
PROFMAT - SEI 23100.009598/2022-93 - Apresentado para ciência dos membros deste Conselho o
descredenciamento do PROFMAT, a pedido, em razão da concessão de Licença para Tratar de Interesses
Par�culares - LTIP, fato que impede vínculo do professor ao Programa.  12 - Alteração na representação
da Geo�sica na Subcomissão de Formação Docente - SUBCFD - O coordenador Marcus Vinicius
Aparecido Gomes de Lima informou, para ciência dos membros deste Conselho, a subs�tuição do
professor Everton Frigo pelo professor Mario Jesus Tomas Rosales, com a manutenção do professor
Marcos Vinícius como subs�tuto.  13 - Alteração da composição do NDE/EAS - A coordenadora Carolina
Ferreira de Matos Jauris informou a subs�tuição dos professores Ricardo Machado Ellensohn e José
Waldomiro Jiménez Rojas pelas professoras Aline Lopes Balladares e Ana Carolina Oliveira dos Santos, na
nova composição do NDE/EAS. Colocado para apreciação dos Conselheiros e aprovado por unanimidade.
14 - Proposta para par�cipação nas comissões de cursos - Subme�da à apreciação dos Conselheiros
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texto de proposta para par�cipação de docentes em comissões de cursos: - Caberá aos docentes que
fazem parte de 3 (três) ou mais comissões de curso de graduação do campus Caçapava, conforme
regimento geral da Universidade: "Art 98. §4º. São componentes da Comissão de Curso os docentes que
atuam ou atuaram em a�vidades curriculares nos úl�mos 12 (doze) meses”: Optarem por compor 
apenas duas comissões, sendo uma a que possuir mais encargos e, em caso de igualdade da carga
horária, obrigatoriamente pela área afim, além de mais uma de livre escolha; Informar aos
coordenadores de todas as comissões, no início de cada semestre, quais comissões irão compor durante
o semestre vigente. Não serão aceitas modificações ao longo do semestre; Em caso de necessidade, o
coordenador de curso poderá convocar o docente para par�cipações esporádicas ou esclarecimentos em
comissão a qual o docente não faz parte, porém neste caso sem direito a voto;  Caberá ao coordenador
de curso emi�r um o�cio com os membros da comissão de curso para o semestre vigente, encaminhando
o mesmo para CLE e Coordenação Acadêmica. Colocado em votação, o texto foi aprovado por
unanimidade. 15 - Desenvolvimento dos assuntos incluídos em pauta: i) - “Reestruturação do
Laboratório de Geociências (Sala S105) em Laboratório de Equipamentos Geo�sicos” - O professor
Marcus Vinicius argumentou que o laboratório atual de Geociências tem sido reorganizado, parte migrou
para o Laboratório de Mapeamento Geológico, o que sobrou, na prá�ca, foram os equipamentos de
geo�sica, equipamentos esses que necessitam ser preparados, antes da u�lização no campo. O
Conselheiro Lenon lembrou que alguns equipamentos da geo�sica estão guardados em lugares diferentes
deste laboratório e os mesmos deveriam estar junto com os demais. A professora Cris�ane se manifestou
no sen�do de que, neste momento, não troquemos o nome, devendo manter a iden�dade do
Laboratório de Geociências (LAGEO) apresentando como alterna�va o nome LAGEO/Equipamentos
Geo�sicos. Subme�do à apreciação dos membros deste Conselho e aprovado com manifestação
DESFAVORÁVEL, da Conselheira Cris�ane Heredia Gomes.   ii) -  Apreciação  de  Relatório de A�vidades
Desenvolvidas e Parecer do Orientador referente ao Afastamento Integral para Qualificação da
servidora Mariana Ribeiro San�ago - Programa de Pós-Graduação em recursos hídricos e saneamento
ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nível doutorado - Processo SEI
23100.010074/2019-40 - (Documentos SEI: 0691213, referente semestre 2017/2;  0691215, semestre
2018/1, 0691216, semestre 2018/2, 0836045, semestre 2019/1, 0691217, relatório final,  semestre
2019/2), subme�dos à apreciação, os relatórios foram aprovados por unanimidade dos membros 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. 

 

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.

Assinado eletronicamente por MARIA DENISE RICALDE DE SOUZA, Secretário Execu�vo, em
05/08/2022, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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Referência: Processo nº 23100.011704/2020-37 SEI nº 0887133


