DESPACHO

Nº do Processo: 23100.002446/2021-89
Interessado(s): DIRECAO DO CAMPUS, COORDENACAO ACADEMICA, COORDENACAO ADMINISTRATIVA

ATA Nº 04 - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE CAMPUS/2022
Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte dois às catorze horas no Link:
meet.google.com/tbb-xngb-ezv reuniu-se o Conselho de Campus: Nádia Fá ma dos Santos Bucco
(Presidente) Algacir José Rigon, Daniel Brum da Silva em subs tuição a Marcelo Chibiaqui da Cunha,
Ângela Rossi Marcon em subs tuição a Juan Saavedra Del Aguila, Aniara Ribeiro Machado, Crisna
Daniela Krause Bierhalz, José Guilherme Franco Gonzaga em subs tuição à Cin a Saydelles da Rosa,
João Prerniska Jarosezwski, Anelise Afonso Mar ns em subs tuição à Maria Silvana Aranda Moraes,
Wilson Valente da Costa Neto e Beatriz Sales da Silva. Jus ﬁcaram a ausência, os conselheiros: Cin a
Saydelles da Rosa, Janaína Wohlenberg, Maria Silvana Aranda Moraes, Luciane Rumpel Segabinazzi e
Rosemeri Mar ns dos Santos Sendo que par ciparam como convidados: Kalú Soraia Schwaab e
Alexandre Gonçalves Garcia. Como primeiro ato da 3ª Reunião Ordinária do Conselho do
Campus/2022, a Presidente do Conselho de Campus, deste colegiado, agradeceu a presença e
registrou as boas-vindas. 1) Assunto: Informações da Direção e Presidência do Conselho de Campus.
1.1) Assunto: Dar ciência da necessidade de recomposição da suplência da Comissão Ins tucional de
Formação dos proﬁssionais da Educação Básica - CIFOR.1.2) Assunto: Dar ciência da Portaria
UNIPAMPA n.º 463/2022, calendário do 2º bloco das colações de grau, a qual foi enviada aos
servidores, por email. 1.3) Assunto: Dar ciência de nova análise do processo nº 23100.019943/202116 quanto à possibilidade de organização de espaço deﬁni vo para receber os servidores(Reitoria)
Ana Paula Pimentel Valejos Flores, Luís Agápito Alves de Leon, e Marcelo Augusto Sapper. Será
encaminhado à Reitoria para ser resolvida a demanda, pois o Campus não tem infraestrutura para
atender a solicitação. 1.4) Assunto: Dar ciência da colocação de pedras na entrada da Estância do
Pampa com o auxílio da Prefeitura. 1.5) Assunto: Dar ciência da possibilidade de recebimento de 02
emendas parlamentares para o Campus. 1.6) Assunto: Dar ciência do lançamento da Campanha do
Agasalho/2022/Campus Dom Pedrito: no retorno presencial dos alunos será arrecadada doações de
agasalhos para os que se encontrarem e m estado d vulnerabilidade social. 1.7) Assunto: Dar ciência
da realização da pintura externa no Campus Dom Pedrito, a qual está sendo realizada. 2) Assunto:
Informações dos Conselheiros: 2.1) Assunto: Conselheira Aniara: Agradeceu em nome do curso ao
servidor Roni o empenho demonstrado para que os alunos ingressantes pudessem acessar o RU,
estendendo o agradecimento à servidora Kalu e aos demais envolvidos com o transporte, para que os
alunos conseguissem chegar na universidade. 3) Assunto: lnclusões, Exclusões e Inversões de Pauta:
3.1) Assunto: Solicitação da exclusão do item 8.7 da pauta (igual ao item 8.1). Decisão do Conselho:
aprovada com 10 votos favoráveis a re rada de pauta e 03 conselheiros não compareceram. 4)
Assunto: Apreciação da Ata da 2ª RO Conselho de Campus (03/03/2022).Decisão do Conselho:
aprovada com 10 votos favoráveis, 02 abstenções e 02 conselheiros ausentes. 5) Assunto: Apreciação
da Ata da 1ª RE Conselho de Campus (04/04/2022).Decisão do Conselho: aprovada com 08 votos
favoráveis, 02 abstenções e 03 conselheiros não compareceram. 6) Assunto: Referendar as Atas ad
referendum da 3ª RO - Conselho de Campus. 6.1) Assunto: Referendar a Ata ad referendum nº 01 - 3ª
RO do Conselho de Campus de aprovação da solicitação de abertura de processo sele vo simpliﬁcado
para professor subs tuto do Prof. Paulo Rodinei Soares Lopes, devido a ocupação de Cargo de PróReitor de Extensão e Cultura – PROEXT, realizada pela Diretora do Campus Dom Pedrito, Profª. Nádia
Fá ma dos Santos Bucco, com o seguinte perﬁl: Requisitos: Graduação: Zootecnia, Medicina
Veterinária, ou Agronomia, Mestrado, ou Doutorado: Zootecnia, ou Produção Animal, ou área aﬁns;
Área de Conhecimento: Piscicultura e Aquacultura, Nutrição e Alimentação de Não Ruminantes,
Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável; Tal proﬁssional irá atender os seguintes componentes
curriculares: DP0041 - Piscicultura e Aquicultura (75h) DP0039 - Nutrição e alimentação de não
ruminantes (60h) e DP0036 Biodiversidade e desenvolvimento sustentável (45h) e DP0028 Formulação de dietas e suplementos para animais (45h), Regime de trabalho: 01 vaga de 20 horas
semanais; Tipos de prova: 1) Didá ca: peso 6,0, sendo (Planejamento de uma aula - 2,0; Domínio do
tema sorteado - 4,0; Capacidade de comunicação - 2,0; Postura pedagógica - 2,0); 2) Entrevista: peso
4,0, sendo (Capacidade do candidato de reﬂe r sobre a própria formação escolar e acadêmica - 4,0;
Experiências e expecta vas proﬁssionais - 3,5; Capacidade de formular uma proposta envolvendo
a vidades de Ensino - 2,5) e 3) Título: peso, 10,0. Decisão do Conselho: referendada com 11 votos
favoráveis e 03 conselheiros não compareceram. 6.2) Assunto: Referendar a Ata ad referendum nº
02 - 3ª RO do Conselho de Campus de aprovação da solicitação de abertura de processo sele vo
simpliﬁcado para professor subs tuto do Prof. Wilson Simeoni Júnior, devido a Licença para
Tratamento de Saúde, realizada pela Diretora do Campus Dom Pedrito, Profª. Nádia Fá ma dos
Santos Bucco, cabe destacar que a coordenação acadêmica consultou o banco de concursos válidos.
Requisitos: Graduação em: Física Licenciatura, ou Ciências da Natureza Licenciatura, ou Ciências
Exatas. Área de Conhecimento: Física; Regime de trabalho: 01 vaga de 20 horas semanais; Tipos de
prova: 1) Didá ca: peso 6,0, sendo (Planejamento de uma aula - 1,5; Domínio do tema sorteado - 5,0;
Capacidade de comunicação - 1,5; Postura pedagógica - 2,0); 2) Entrevista peso 4,0, sendo
(Capacidade do candidato de reﬂe r sobre a própria formação escolar e acadêmica - 4,0;
Experiências e expecta vas proﬁssionais - 3,5; Capacidade de formular uma proposta envolvendo
a vidades de Ensino - 2,5) e 3) Entrevista peso, 10,0. Em relação aos pontos do concurso: houve a
união dos pontos “10 Oscilações” e “11. Ondas”, passando a ser descrito como “10 Oscilações e
O ndas”. Decisão do Conselho: referendada com 11 votos favoráveis e 03 conselheiros não
compareceram. 6.3) Assunto: Referendar a Ata ad referendum nº 03 - 3ª RO do Conselho de
C ampus/2022 d e aprovação da solicitação da nomeação de professor efe vo para o Curso de
Bacharelado em Enologia/Campus Dom Pedrito, no código de vaga 330087, Processo nº
23100.001822/2021-18, por solicitação da Coordenação do Curso de Bacharelado em Enologia, foi
realizada pelo Diretor em exercício no Campus Dom Pedrito, Prof. Algacir José Rigon, a AtaAd
Referendum nº 03 - 3ª RO do Conselho de Campus/2022. Sendo que o segundo colocado do Edital
acima mencionado, u lizará o código de vaga (330087) proveniente da redistribuição para a
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) do Prof. Dr. Vagner Brasil Costa, publicado no DOU no 08 de
fevereiro de 2021. As seguintes disciplinas serão de inteira responsabilidade do segundo colocado do
Edital nº 299/2021: DP0224-Agroindústria (60h), DP5014-Agrometeorologia e Climatologia Aplicada a
Vi cultura (45h), DP04195-Maturação e Envase (45h), DP0348-Prá cas Enológicas I (60h), e DP0397Seminário em Vi vinicultura (45h). Já nestas outras disciplinas, o segundo colocado será responsável

pelos 50% das disciplinas: DP0364-Comercialização e Logís ca (60h), DP0372-Processos de
Estabilização e Clariﬁcação (30h), DP0371- Processos Térmicos (30h), e DP0365-Marke ng no
Agronegócio (60h). Ressalto que o Curso de Bacharelado em Enologia, precisa do docente acima
mencionado, para ministrar as disciplinas já planejadas para o semestre 2022/1. Decisão do
Conselho: re rada de pauta, voltará na próxima RO/Conselho Campus. 6.4) Assunto: Referendar a
At a ad referendum nº 04 - 3ª RO do Conselho de Campus/2022 de aprovação da avaliação e
homologação de novos projetos de pesquisa, realizada pelo Diretor em exercício no Campus Dom
Pedrito, Prof. Algacir José Rigon, por solicitação da Comissão Local de Pesquisa: (1) Foram avaliados e
homologados os seguintes projetos: (I) “Calagem e adubações em vinhedos visando produ vidades
adequadas, uvas e vinhos de qualidade”, sob a coordenação do professor Rafael Lizandro Schumacher.
(II) “Fenologia e evolução da maturação em uvas Marselan produzidas no município de Bagé (IP
Campanha)”, sob a coordenação do professor Rafael Lizandro Schumacher. (III) “Iden ﬁcação e
quan ﬁcação de parasitas gastrintes nais presentes em fezes de ruminantes da campanha gaúcha”,
sob a coordenação da TAE Anelise Afonso Mar ns.Decisão do Conselho: referendada com 11 votos
favoráveis e 03 conselheiros não compareceram. 6.5) Assunto: Referendar a Ata ad referendum nº
05 - 3ª RO do Conselho de Campus/2022 de aprovação da solicitação de afastamento com ônus
limitado da Professora Suzana Cavalheiro de Jesus, para o 40º Congresso do Sindicato Nacional dos
Docentes das Ins tuições de Ensino Superior - ANDES-SN, por solicitação da Coordenação do Curso de
Educação do Campo - Licenciatura, realizada pelo Diretor em exercício no Campus Dom Pedrito, Prof.
Algacir José Rigon: ”A vida acima dos lucros: ANDES-SN 40 anos de luta!”, na data de 27/03/22 a
01/04/2022, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre - RS, Processo nº
23100.005411/2022-82. Decisão do Conselho: referendada com 11 votos favoráveis e 03 conselheiros
não compareceram. 6.6) Assunto: Referendar a Ata ad referendum nº 06 - 3ª RO do Conselho de
Campus/2022 de aprovação da ra ﬁcação demonstrada no despacho (0751436), no Processo nº
23100.001552/2022-26 por solicitação da DAFA, realizada pela Diretora do Campus Dom Pedrito,
Profª. Nádia Fá ma dos Santos Bucco, de remoção do servidor Manoel Carvalho Abreu para o Campus
Dom Pedrito, mediante a oferta do código de vaga nº 904004 como contrapar da ao Campus Bagé.
Decisão do Conselho: referendada com 11 votos favoráveis e 03 conselheiros não compareceram.
6.7) Assunto: Referendar Ata ad referendum nº 07 - 3ª RO do Conselho de Campus/2022 de
aprovação da solicitação de afastamento, com ônus limitado, do servidor Wellynthon Machado da
Cunha, para par cipação em concurso docente na cidade de Pelotas/RS, realizada pelo Diretor em
exercício no Campus Dom Pedrito, Prof. Algacir José Rigon, EDITAL 049/2020 - ÁREA: 23 - Produção
Alimen cia/Enologia, no Ins tuto Federal Sul-Rio-Grandense - IFSul - Câmpus Pelotas - Pelotas/RS, na
data de 05 a 06/04/2022. Decisão do Conselho: referendada com 11 votos favoráveis e 03
conselheiros não compareceram. 6.8) Assunto: Referendar Ata Ad referendum nº 08 - 3ª RO do
Conselho de Campus/2022 de aprovação da retificação da solicitação de abertura de processo seletivo
simpliﬁcado para professor subs tuto do Prof. Wilson Simeoni Júnior, devido a Licença para
Tratamento de Saúde, conforme despacho (077171), realizada pela Diretora do Campus Dom Pedrito,
Profª. Nádia Fátima dos Santos Bucco. Cabe destacar que a coordenação acadêmica consultou o banco
de concursos válidos, sendo que jus ﬁca-se a re ﬁcação na solicitação devido a licença gestante da
servidora Shirley Grazieli da Silva Nascimento, que tem previsão de término em 13/06/2022.
Requisitos: Graduação em: Física Licenciatura, ou Ciências da Natureza Licenciatura, ou Ciências
Exatas. Área de Conhecimento: Física; Regime de trabalho: 01 vaga de 20 horas semanais; Tipos de
prova: 1) Didá ca peso 6,0, sendo (Planejamento de uma aula - 1,5; Domínio do tema sorteado - 5,0;
Capacidade de comunicação - 1,5; Postura pedagógica - 2,0); 2) Entrevista peso 4,0, sendo
(Capacidade do candidato de reﬂe r sobre a própria formação escolar e acadêmica - 4,0;
Experiências e expecta vas proﬁssionais - 3,5; Capacidade de formular uma proposta envolvendo
a vidades de Ensino - 2,5) e 3) Entrevista peso, 10,0. Em relação aos pontos do concurso: houve a
união dos pontos “10 Oscilações” e “11. Ondas”, passando a ser descrito como “10 Oscilações e
O ndas”. Decisão do Conselho: referendada com 11 votos favoráveis e 03 conselheiros não
compareceram. 7) Assunto: Informações da Coordenação Acadêmica. O Prof. Algacir agradeceu a
acolhida aos alunos ingressantes e a todos os que doaram cestas básicas aos alunos carentes, antes da
abertura do RU. 7.1) Assunto: Apreciação da análise da proposta de Protocolo de Intenções com
a Universidade Católica de Santa Fé - Processo nº 23100.004809/2022-00. A Gestão agradeceu à
Profª . Aline Neutzling Brum a aproximação com a UCSF para troca de experiências e possíveis
cooperações, além de apresentar o Campus e os cursos. Decisão do Conselho: aprovada com 11
votos desfavoráveis e 03 conselheiros não compareceram. 7.2) Assunto: Dar ciência da necessidade
de recomposição da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Técnica (CAT) - Campus Dom
Pedrito: relatou que a TAE Nara Mon el se disponibilizou a par cipar da reunião, havendo
necessidade de um servidor suplente. Após, a gestão agradeceu à TAE Fernanda pela parceria nas
demandas do Campus Dom Pedrito e ensejou sucesso na nova caminhada. 7.3) Assunto: Apreciação
do Processo 23100.018430/2021-98/DAIINTER, da cedência da Sala 04 para des nação a implementar
uma sala de reuniões e ao mesmo, ser um espaço compar lhado com o obje vo de ser uma das
ações de internacionalização. Para tal ação foi solicitado à COINFRA a troca do piso e a aquisição de
uma televisão, para que a sala ﬁcasse adequada para receber e realizar as demandas. Decisão do
Conselho: aprovada com 11 votos favoráveis e 03 conselheiros não compareceram. 7.4) Assunto:
Dar ciência da troca do coordenador subs tuto do Curso Superior em Tecnologia do
Agronegócio/CSTA: o coordenador acadêmico informou que o Prof. Daniel Hanke é o coordenador
subs tuto/CSTA, a contar de 14/04/2022. 8) Assunto: Informações da Coordenação Administra va.
8.1) Assunto: Dar ciência do Planejamento do Setor de Frotas/Campus Dom Pedrito/2022: o
coordenador administra vo apresentou o material e o disponibilizou por email aos conselheiros. 8.2)
A ssunto: Dar ciência e apresentação da matriz de custeio/2022: o coordenador administra vo
apresentou o material e o disponibilizou por email aos conselheiros. 8.3) Assunto: Dar ciência de
elogios recebidos dos servidores do Campus/Santana do Livramento, para o servidor Daniel Brum e
aos trabalhadores terceirizados: Luciano Oliveira Pereira, Guilherme Soares dos Santos e Otávio
Correia Leite do Campus/Dom Pedrito pelo apoio à solicitação de realização de demanda daquele
Campi 8.4) Assunto: Dar ciência sobre indisponibilidade do Micro-ônibus para o agendamento de
viagens. 8.5) Assunto: Dar ciência da necessidade de apreciação das viagens com transporte cole vo
em Conselho de Campus. 8.6) Assunto: Apreciação da solicitação do Prof. Marcos Gabbardo, de
viagem com alunos do curso de Bacharelado em Enologia para Bento Gonçalves/RS, para par cipação
no evento:” Envasa Brasil” e visitas técnicas, na data de 25/04 a 28/04/2022. Decisão do Conselho:
aprovada com 11 votos favoráveis e 03 conselheiros não compareceram. 8.7) Assunto: Dar ciência da
solicitação para todos os cursos de previsão das viagens, que serão realizadas durante o ano de 2022,
com o transporte cole vo. 9) Assunto: Informações da Comissão Local de Extensão. O Prof. José
Guilherme informou que os Editais de PDA estarão abertos até a data de 27/04/2022. 9.1) Assunto:
Dar ciência da Resolução 332/2021 e formulário de avaliação de propostas, o qual foi disponibilizado
aos servidores por email. 9.2) Assunto: Dar ciência do Cronograma das Reuniões da Comissão Local
de Extensão, o qual foi disponibilizado aos servidores por email. 9.3) Assunto: Apreciação do
Projeto: Feira de Ciências Integradora à FECIPAMPA- Campus Dom Pedrito.Decisão do Conselho:
aprovada com 11 votos favoráveis e 03 conselheiros não compareceram, condicionada à
disponibilidade de recurso do Campus Dom Pedrito. 10) Assunto: Informações da Comissão Local de
Pesquisa: não houve manifestação. 11) Assunto: Afastamentos: não houve manifestação. 12) Assunto:
Assuntos Gerais: 12.1) Assunto: o conselheiro João Jarosezwski informou que o calendário de compras

está aberto para a solicitação de equipmentos. Após, a Profª. Nádia solicitou ao Setor que seja
adquirido bebedouros para que a comunidade possa usufruir de água potável de qualidade, para
consumo. Nada mais havendo a tratar, às 16h:30min foi encerrada a presente reunião e lavrada esta
Ata, assinada pela Profª. Nádia Fá ma dos Santos Bucco (Presidente no Conselho de Campus) e
redigida por mim, Nara Sandra Ribeiro Mon el, Secretária Execu va do Campus Dom Pedrito,
também assinada pelos Conselheiros presentes. As declarações desta Reunião estão gravadas e
disponíveis
para
consulta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Assinado eletronicamente por NARA SANDRA RIBEIRO MONTIEL, Secretário Executivo, em
30/05/2022, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais
aplicáveis.
Assinado eletronicamente por ANIARA RIBEIRO MACHADO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/05/2022, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.
Assinado eletronicamente por NADIA FATIMA DOS SANTOS BUCCO, Diretor(a) Campus Dom
Pedrito, em 30/05/2022, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.
Assinado eletronicamente por Wilson Valente da Costa Neto, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/05/2022, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.
Assinado eletronicamente por ALGACIR JOSE RIGON, Coordenador(a) Acadêmico(a), em
30/05/2022, às 20:44, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais
aplicáveis.
Assinado eletronicamente por MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA, Coordenador(a)
Administrativo(a), em 01/06/2022, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com
as normativas legais aplicáveis.
Assinado eletronicamente por BEATRIZ SALES DA SILVA, Aluno, em 05/06/2022, às 15:41,
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
0824990 e o código CRC AEA00746.
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