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ATA Nº 01 - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS/2022 Aos vinte e sete dias do mês de
janeiro de dois mil e dois às catorze horas no Link: meet.google.com/xcd-wiwp-dtf reuniu-se o Conselho
de Campus: Algacir José Rigon (Presidente em exercício no Conselho de Campus), Marcelo Chibiaqui da
Cunha, Janaína Wohlenberg, Juan Saavedra Del Aguila, Aniara Ribeiro Machado, Luciane Rumpel
Segabinazzi, Crisna Daniela Krause Bierhalz, Cintia Saydelles da Rosa, Wilson Valente da Costa Neto,
João Prerniska Jarosezwski, Maria Silvana Aranda Moraes, Rosemeri Martins dos Santos e Beatriz Sales
da Silva. Justificou ausência a conselheira: Nádia Fátima dos Santos Bucco (férias). Participaram como
convidados: Carlos André de Oliveira da Silva, Matheus Pruciano de Souza, Sandra Mara Silva de Leon,
Daniel Hanke, Gladis Ferreira Corrêa e Renan Silveira Sonego. Como primeiro ato da 1ª Reunião
Ordinária do Conselho do Campus/2022, o Presidente em exercício no Conselho de Campus, deste
colegiado, agradeceu a presença e registrou as boas-vindas. Parabenizou aos aniversariantes do mês
Crisna e José Guilherme. Após informou a seguinte pauta: Informou a realização do concurso docente
para Enologia. O Prof. Algacir parabenizou alunos e servidores pela colheita da uva, pelo
comprometimento e dedicação ao vinhedo experimental da Estância do Pampa. Informou ainda, sobre a
retomada das aulas práticas e a chegada dos alunos para as aulas. O conselheiro Juan agradeceu à
Comissão Local de Concursos e Gestão, pois o curso está desfalcado de docentes. Após, o Prof. Algacir
agradeceu o apoio recebido dos terceirizados e alunos para realização da abertura da colheita da uva,
sendo que o vinhedo existe pelos alunos e para os alunos e trabalhar pela comunidade acadêmica é
missão da UNIPAMPA. Relatou ainda, que a previsão para o funcionamento do RU será a partir de
08/03/2022. Quanto à moradia estudantil foi solicitada a troca de equipamento pela construtora,
vistoria do PPCI, pelos bombeiros e a verificação de vazamento de água, no mês de março esperamos
que estejam todas as demandas resolvidas. 1) Assunto: Informações da Direção e Presidência do
Conselho de Campus. 1.1) Assunto: Dar ciência do convite para participação na Comissão de
Desenvolvimento Socioeconômico dos 150 Anos de Dom Pedrito, enviado à Profª. Nádia Bucco, a qual
aceitou a participar da referida Comissão. 1.2) Assunto: Apreciação da proposta de Parceria
(Arrendamento) da Estância do Pampa (área de 39ha do outro lado da BR - 293, excetuando-se o
vinhedo orgânico). O Prof. Algacir relatou que temos dificuldade de mantê-la roçada, a proposta é nesse
sentido para manter a área limpa. O procurador relatou que passasse pelo Conselho de Campus para
posterior encaminhamento com os instrumentos legais. O orçamento federal invibializa realizar as
ações necessárias no local, a seguir o Prof. Algacir agradeceu aos TAES Renan e Guilherme Joner pela
confecção do projeto a ser avaliado por este Conselho. O Prof. Juan manifestou a preocupação com a
questão do arrendamento, se é legal. Relatou ainda, que a área está sendo utilizada em parte para a
confecção dos TCCS e que não pode ser utilizado agrotóxico na área citada. Após, a conselheira Luciane
solicitou a exclusão deste item de pauta, pois a proposta precisa ser melhor debatida nos cursos e que o
Curso de Zootecnia não utiliza a área por falta de cercamento do local, mas o tema é relevante e que
deve passar pela avaliação dos cursos. Após houve duas propostas a serem votadas, sendo: Proposta 01:
exclusão de pauta; proposta 02: que se faça o encaminhamento para a consulta jurídica e se retorne
para a discussão nos cursos. Após, votação, venceu a proposta 02. Sendo que o material será
encaminhado ao Jurídico/UNIPAMPA para consulta quanto à legalidade; em caso positivo, será enviado
aos cursos do Campus/Dom Pedrito para discussões. A conselheira Luciane solicitou que seja registrado
o voto dela como abstenção. Decisão do Conselho: aprovada a proposta com 09 votos favoráveis, 03
votos contrários, 01 abstenção e 01 conselheiro não compareceu. 2) Assunto: Informações dos
Conselheiros. 2.1) Assunto: Conselheiro Juan: o vinhedo foi intoxicado novamente por 4D. O TAE Renan
relatou que o vinhedo está inscrito no cadastro de culturas sensíveis da Secretaria de Agricultura do RS.
O problema está nas empresas de pulverização. 2.2) Assunto: a conselheira Crisna : Agradeceu ao curso
de Zootecnia, pela Profª. Cintia ter assumido as componentes curriculares que estavam acéfalas no
curso de LCN. 3) Assunto: lnclusões, Exclusões e Inversões de Pauta: 3.1) Assunto: Conselheira Aniara:
solicitou a inclusão da Pauta: falta de professora de LIBRAS/Campus Dom Pedrito. 3.2) Assunto: a
conselheira Janaína: solicitou a inclusão de pauta: Projeto do Prof. Nelson Balverde – Processo
23100.001338/2020-16. Após manifestação dos conselheiros ambas solicitações de inclusão foram
aceitas. 6.4) Assunto: Apreciação da solicitação de Remoção do Prof. Gustavo da Rosa Borges para o
Campus Jaguarão, Processo nº 23100.020724/2021-80, código de vaga 329194. Decisão do Conselho:
aprovado com 12 votos favoráveis, 01 abstenção e 01 conselheiro não compareceu. 6.5) Assunto:
Apreciação da Recomposição do NDE Curso de Tecnologia Superior em Agronegócio/CSTA, configurando
a seguinte composição: Osmar Manoel Nunes, (presidente), Daniel Hanke, (secretário), Claudio Marques
Ribeiro, Janaína Wohlenberg e Luciane Rumpel Segabinazzi. Decisão do Conselho: aprovado com 13
votos favoráveis e 01 conselheiro não compareceu. 6.8) Assunto: dar ciência da solicitação do Prof.
Nelson Balverde, Processo 23100.001338/2020-16..a Profª. Janaína relatou sobre o acordo de
Cooperação Técnica, com a UFISC, tendo duração de 02 anos, pois o Prof. Nelson se aposentaria
compulsoriamente. Após foi discutida a solicitação que voltará em pauta para apreciação. 4) Assunto:
Apreciação da Ata da 12ª RO Conselho de Campus (17/12/2021). Decisão do Conselho: aprovada com 11
votos favoráveis, 01 conselheiro não compareceu e 01 abstenção. 5) Assunto: Referendar as Atas ad
referendum da 1ª RO - Conselho de Campus. 5.1) Assunto: Referendar a Ata ad referendum nº 01 - 1ª



RO do Conselho de Campus de aprovação, realizada pelo Diretor em exercício no Campus Dom Pedrito,
Prof. Algacir José Rigon, por solicitação da Coordenação do Curso de Bacharelado em Enologia, da
solicitação de afastamento, com ônus limitado, da professora Ângela Rossi Marcon, para a “VI edición
del Curso de Especialista en Gestión Enoturística y Análisis Sensorial de Vinos", na "Universidad de La
Laguna", em Tenerife – Espanha. Decisão do Conselho: referendada com 13 votos favoráveis e 01
conselheiro não compareceu. 5.2) Assunto: Referendar a Ata ad referendum nº 02 - 1ª RO do Conselho
de Campus, realizada pelo Diretor em exercício no Campus Dom Pedrito, Prof. Algacir José Rigon, de
aprovação da solicitação de afastamento com ônus/Gabinete Reitoria do servidor TAE – Técnico
Agropecuário, Jansen Moreira Silveira (SIAPE: 1756766), para Santa Cruz/RS, na data de 25 a
26/01/2022, o motivo do deslocamento é referente à necessidade de transportar amostras de folhas de
videira, para realização de análise foliar no Laboratório da UNISC - Universidade de Santa Cruz/RS. As
amostras para análise são referentes à pesquisa cadastrada no SIPPEE, com nº 20210319223701, da qual
o servidor, é proponente. Para tal, as amostras serão coletadas no vinhedo experimental da
UNIPAMPA/Campus Dom Pedrito, em Santana do Livramento/RS, na Vinícola Almadén e no vinhedo do
viticultor Sr. Adair Camponogara. Decisão do Conselho: referendada com 13 votos favoráveis e 01
conselheiro não compareceu. 6) Assunto: Informações da Coordenação Acadêmica 6.1) Assunto: Dar
ciência do término do semestre inverno/2021/LECampo – retorno em 03/03/2022. 6.2) Assunto: Dar
ciência das aulas prática em 17/01/2022. 6.3) Assunto: Apreciação de aproveitamento de candidato
concurso Edital 115/2020 - Área de Química: Vaga de origem da redistribuição da Profª. Ana Miranda,
solicitamos a imediata nomeação de candidato para UNIPAMPA/Campus Dom Pedrito. Decisão do
Conselho: aprovada com 12 votos favoráveis, 01 abstenção e 01 conselheiro não compareceu. 6.6)
Assunto: Apreciação da oferta do curso de Ciências da Natureza – Licenciatura - LCN/2022/1. Decisão do
Conselho: aprovado com 13 votos favoráveis e 01 conselheiro não compareceu. 6.7) Assunto: Apreciação
do Relatório da Especialização em Ensino de Ciências da Natureza: práticas e processos formativos –
Processo 23100.022468/2021-65. Decisão do Conselho: aprovado com 13 votos favoráveis e 01
conselheiro não compareceu. 7) Assunto: Informações da Coordenação Administrativa. O coordenador
administrativo, Marcelo Cunha, parabenizou aos aniversariantes do mês Crisna e José Guilherme e
relatou que em dezembro/2021, autorizou a pintura externa no Campus. Informou sobre o acesso ao
arruamento da Estância do Pampa. Relatou que os veículos oficiais estão tendo degaste pelo sol, e que o
Complexo Enológico irá abrigar os veículos, temporariamente. Informou também que a Gestão Superior
está deixando a desejar em muitos aspectos de sua administração. 8) Assunto: Informações da Comissão
de Extensão: 8.1) Assunto: a conselheira Cintia informou sobre a gestão compartilhada na Comissão e
informou ainda, sobre a mudança da plataforma do SIPEE para o SAP. 8.2) Assunto: informou que será
realizado seminário sobre a curricularização de extensão nos cursos. Após, a conselheira Luciane se
ausentou da reunião nesse momento. 9) Assunto: Informações da Comissão de Pesquisa: 9.1) Assunto:
Homologação de projeto pesquisa: “Avaliação do mosto e vinho obtido por diferentes parâmetros de
colheita de uvas”, sob a coordenação do professor Wilson Valente da Costa Neto. Decisão do Conselho:
homologado com 12 votos favoráveis, 01 conselheiro ausente e 01 conselheiro não compareceu. 10)
Assunto: Afastamentos: Não houve manifestações. 11) Assunto: Assuntos Gerais: 11.1) Assunto: a
conselheira Janaina sugeriu que fosse realizado uma semana acadêmica de acolhida aos nossos
estudantes. A Conselheira Beatriz relatou que será pertinente essa acolhida aos alunos, juntamente com
o NuDE e Conselho de Campus. Após, várias manifestações foi sugerido que os coordenadores de curso,
se reunirem para que as ações sejam viabilizadas. A conselheira Rosemeri se colocou a disposição para
colaborar com a construção da acolhida. 11.2) Assunto: Conselheira Aniara: falta de Servidor TAE –
cargo Intérprete de LIBRAS para o Campus Dom Pedrito. Houve várias manifestações dos conselheiros:
sendo que esta situação gera desconforto ao Conselho de Campus e aos demais servidores, com a
condução de não acolhimento, descaso e desrespeito, dispensado por essa Gestão, à servidora docente
Paula Maiane da Silva Cavalheiro docente/efetiva/concursada, nesta Instituição, não consegue inserção
na Pesquisa, Ensino e Extensão pois, foi alfabetizada em LIBRAS, e não tendo servidor TAE, para auxiliá-
la, não consegue se comunicar e ministrar as aulas para as Licenciaturas, ficando a margem dos
processos e questões pertinentes à vida acadêmica, sendo extremamente prejudicada ao não conseguir
desempenhar suas funções, que estão garantidas em lei, essa temática já foi tratada no CONSUNI e
posta no esquecimento pela Gestão Superior, que não preza pela inclusão e a acessibilidade, sendo que o
Conselho de Campus apela para que seja agendada reunião, com a maior brevidade, com a Gestão
Superior, Gestão do Campus e com as Coordenações de Cursos do Campus Dom Pedrito, com a Pauta:
Servidor TAE – cargo Intérprete de LIBRAS para o Campus Dom Pedrito. Nada mais havendo a tratar, às
17h:10min foi encerrada a presente reunião e lavrada esta Ata, assinada pelo Prof Algacir José Rigon
(Presidente em exercício no Conselho de Campus) e redigida por mim, Nara Sandra Ribeiro Montiel,
Secretária Executiva, do Campus Dom Pedrito, também assinada pelos Conselheiros presentes. As
declarações desta Reunião estão gravadas e disponíveis para
consulta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

Assinado eletronicamente por NARA SANDRA RIBEIRO MONTIEL, Secretário Executivo, em
04/03/2022, às 07:34, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por JUAN SAAVEDRA DEL AGUILA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 04/03/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CRISNA DANIELA KRAUSE BIERHALZ, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 04/03/2022, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.



Assinado eletronicamente por ANIARA RIBEIRO MACHADO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 04/03/2022, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MARIA SILVANA ARANDA MORAES, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 04/03/2022, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI, Assistente em
Administração, em 04/03/2022, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA, Coordenador(a)
Administrativo(a), em 08/03/2022, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com
as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por BEATRIZ SALES DA SILVA, Aluno, em 08/03/2022, às 18:08,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0744552 e o código CRC E92C98F8.

 

Referência: Despacho do Processo nº 23100.002446/2021-89 SEI nº 0744552

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

