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DESPACHO

 

 

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

                                                         ATA Nº 04 – 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS/2021

 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às catorze horas  no https://meet.google.com/xdv-pugw-bnc reuniu-se o Conselho de Campus:
Nádia Fátima dos Santos Bucco (Presidente), Algacir José Rigon, Marcelo Chibiaqui da Cunha, Gustavo da Rosa Borges em substituição à Janaína
Wohlenberg, Luciane Rumpel Segabinazzi,, Juan Saavedra Del Aguila, Aniara Ribeiro Machado, José Guilherme Franco Gonzaga, Crisna Daniela
Krause Bierhalz, Carla Valeria Leonini Crivellaro, Wilson Valente da Costa Neto, João Icaro Pafiadache Morelle, e Rosemeri Martins dos Santos.
Justificaram ausência, os conselheiros: Janaína Wohlenberg e Gustavo da Silva Pereira. Participaram como convidados: Sandra Maders, João
Prerniska Jarosezwski, Cintia Saydelles da Rosa, Alexandre Gonçalves Garcia, Carlos André de Oliveira da Silva, Daniel Pazzini Eckhardt, Joni
Dagoberto Cordero, Kalú Soraia Schwaab, Leandro Vieira dos Santos, Rafaela dos Santos Melo. Como primeiro ato da 4ª Reunião Ordinária do
Conselho do Campus, a Presidente deste colegiado, agradeceu a presença e registrou as boas-vindas, reafirmou condolências ao servidor João Icaro
pelo falecimento de sua mãe. Informou que esteve em reunião com a procuradora do município e com a AGU, para tratarem de assunto sobre
regularização da ocupação do Campus Dom Pedrito. Relatou sobre realização da Assembleia do Conselho Comunitário do Curso de Educação do
Campo - Licenciatura, no Campus Dom Pedrito, na data de 28/04/2021, estiveram presentes o Vice-Reitor, Prof. Marcos Queirol, a Diretora do
Campus, Profª. Nádia Bucco, professores e discentes do curso, para reafirmarem a importância de ações que assegurem a educação, como direito e
não: esmola. Relatou ainda, que se reuniu com a Pró-Reitoria de Infraestrutura, para verem o projeto de alocação da Biblioteca, no Prédio Acadêmico
I. Após informou a seguinte pauta: 1) Assunto: Informações da Direção e Presidência do Conselho de Campus. 1.1) Assunto: Apreciação da
Resolução Professor Titular - Processo nº 23100.006284/2021-58: a Profª. Nádia Agradeceu ao Prof. Juan pela participação e empenho nesse
processo. Após, passou a palavra ao conselheiro Juan, que explanou brevemente sobre a importância do assunto em tela, para os docentes. Após, a
Presidente colocou em votação.  Decisão do Conselho: aprovado com 11 votos favoráveis, 01 abstenção e 02 conselheiros não compareceram. 1.2)
Assunto: Dar ciência da resposta do Curso LCN a solicitação do Presídio (ofício 027/2021): a conselheira Crisna relatou que devido à pandemia, o
curso de Ciências da Natureza - Licenciatura, nesse momento não atenderá a demanda. A coordenadora do curso de Zootecnia, Profª. Luciane,
também se manifestou quanto ao assunto e não acolheram a demanda, neste momento, devido a pandemia. Após, o coordenador da Comissão de
Extensão, Prof. José Guilherme, relatou que as ações visando a comunidade serão concebidas e trabalhadas pela Comissão. Também relatou que
levará as demandas da comunidade pedritense, para acolhimento, em reunião com a Comissão Superior de Extensão. 2) Assunto: Informações dos
Conselheiros: não houve manifestações. 3) Assunto: lnclusões, Exclusões e Inversões de Pauta: solicitação da inclusão da seguinte pauta: de um
turno reservado para a realização das Reuniões do Conselho de Campus. A Presidente do conselho de Campus, colocou a solicitação de inclusão em
votação. Decisão do Conselho: aprovada a inclusão de pauta com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 4) Assunto: Apreciação
da Ata da 3ª RO Conselho de Campus (31/03/2021). Decisão do Conselho: aprovada com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram.
5) Assunto: Referendar as Atas ad referendum da 4ª RO - Conselho de Campus; 5.1) Assunto:  Referendar a Ata ad referendum nº 01 - 4ª RO do
Conselho de Campus, realizada pela Profª. Nádia Fátima dos Santos Bucco, Diretora do Campus Dom Pedrito, de aprovação do Edital nº 01/2021 de
Eleições para representações nos órgãos colegiados do Campus Dom Pedrito/UNIPAMPA, conforme anexos do referido Edital. Decisão do
Conselho: referendada com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 5.2) Assunto: Referendar a Ata ad referendum nº 02 - 4ª RO
do Conselho de Campus, realizada pela Profª. Nádia Fátima dos Santos Bucco, Diretora do Campus Dom Pedrito, de aprovação das Ofertas 2021/1
dos seguintes cursos: Curso Superior em Tecnologia do Agronegócio, Bacharelado em Zootecnia, Bacharelado em Enologia e Ciências da Natureza -
Licenciatura, cujos documentos estão em anexo. Justificamos o pedido devido ao prazo estabelecido no Calendário Acadêmico para recebimento e
início de lançamento no sistema pela Secretaria Acadêmica, na data de 23/04/2021. Salientamos que as ofertas foram aprovadas pela Comissão Local
de Ensino. Decisão do Conselho: referendada com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 5.3) Assunto:  Referendar a Ata ad
referendum nº 03 - 4ª RO do Conselho de Campus, realizada pela Prof.ª Nádia Fátima dos Santos Bucco, Diretora do Campus Dom Pedrito de
aprovação por solicitação da Comissão Local de Extensão, do Projeto de Extensão: ”Conselho Comunitário do Curso de Educação do Campo”,
coordenado pelo professor Jonas Anderson Simões das Neves e do Curso de Extensão: “Metodologias ativas na formação continuada de professores”,
coordenado pela professora Camila Aparecida Tolentino Cicuto, justifica-se a solicitação pela importância institucional destas ações e o curto prazo
entre a submissão e o início das atividades. Decisão do Conselho: referendada com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 6)
Assunto: Informações da Coordenação Acadêmica: O Prof. Algacir Informou que esteve em reunião com o COE e que houve questionamento a
respeito do uso dos Rus. Relatou que o CONSUNI aprovou o Calendário acadêmico/2021 e a Resolução de Inserção da Extensão nos cursos de
graduação. 6.1) Assunto: Dar ciência da doação de Cestas Básicas para os alunos; agradeceu a conselheira externa e vereadora Rosemeri, por ter
conseguido as cestas básicas para doação aos alunos em vulnerabilidade. Informou ainda, que junto às cestas básicas foi doado sabonete líquido
produzido no Campus, para higienização, daqueles carentes, em vista da pandemia por Covid 19. Após, conselheiro o José Guilherme, parabenizou a
gestão por essas ações solidarias. A Discente Beatriz Sales se manifestou em agradecimento a nova gestão por seguir com essa demanda, que foi
iniciada no ano passado pelos alunos. Fico grata por saber que estamos sendo amparados pela gestão. Após, a conselheira Rosemeri sugeriu realizar
uma campanha aberta à comunidade, para arrecadar doações aos estudantes em vulnerabilidade, a qual foi autorizada pela Gestão. A Profª. Nádia
agradeceu a conselheira pelo seu apoio, e, também, ao NuDE, pelo apoio aos alunos que acorrem ao setor. 6.2) Assunto: Apreciação da solicitação de
Concessão de horário especial para a Profª. Paula Maiane Cavalheiro, conforme processo 23100.005966/2021-43, para cursar Mestrado em Ensino -
2021/1 - UNIPAMPA/Campus Bagé, para as componentes curriculares de: “Pesquisa no Campo Educacional” e “Produção Científica e Revisão da
Literatura”, às segundas e terças-feiras. Decisão do Conselho: Aprovado com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. Nesse
momento, o conselho Wilson está participando da reunião, o qual pediu desculpas pela sua internet estar só caindo. 6.3) Assunto: Apreciação do
Processo 23100.002980/2021-95, pedido de redistribuição do TAE Daniel Pazzini Eckhardt: o Prof, Algacir passou a palavra ao TAE Daniel que se

https://meet.google.com/xdv-pugw-bnc


27/07/2021 SEI/UNIPAMPA - 0551341 - Despacho

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=609507&infra_siste… 2/3

manifestou lendo documento, a respeito da atual situação. Após, a Presidente do Conselho se manifestou, e relatou que ao chegar ao Campus, não
encontrou nos processos e no Conselho de Campus, nenhum documento relativo a cedência do servidor para a UFSM. Relatou que foi informada que
o Reitor Prof. Roberlaine tratou diretamente com o Reitor da UFSM, sobre o assunto em tela. O conselheiro Juan relatou que não é contra a saída do
servidor, porém o curso de Enologia, precisa dessa vaga. O conselheiro Joao Icaro representante TAE, no Conselho de Campus, solicitou aos
conselheiros, a aprovação da redistribuição do servidor Daniel Pazzini. Também houve manifestações dos conselheiros: Aniara Machado, Gustavo
Borges, José Guilherme de maneira positiva. Decisão do Conselho: Aprovada a Redistribuição, condicionada à possibilidade de troca de vaga do
cargo de Técnico em Contabilidade, pela vaga do cargo de Enólogo, pela UNIPAMPA através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE),
com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 6.4) Assunto:  Dar ciência da solicitação de substituição de Representante do Curso
Superior de Tecnologia em Agronegócio/CSTA, na Subcomissão de formação docente do representante Daniel Hanke. 6.5) Assunto: Apreciação da
Integralização Curricular Acadêmica de Josimere Adolfo, aluna do CSTA. Após, o Prof. Algacir relatou a situação e disse que em primeiro nível, esse
tipo de demanda deva ser tratado na Coordenação de Curso, e em segundo nível, na Coordenação Acadêmica, entendendo ser estes os níveis de
responsabilidades.  Houve várias manifestações dos conselheiros, após, foi colocado em votação. Decisão do Conselho: Aprovada a integralização
com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 6.6) Assunto: Apreciação da análise de aproveitamento dos concursos válidos para a
vaga de professor substituto da Profª. Nádia Fátima dos Santos Bucco, processo 23100.003274/2021-61: Foi apresentado o Despacho 0474026 que
trata da descrição de perfil de candidatos, já aprovados em outros processos seletivos da Universidade, para atender a demanda. Sendo que o curso de
Zootecnia em conjunto com o curso de Ciências da Natureza – Licenciatura, já haviam feito uma avaliação dos perfis dos candidatos descritos, onde a
CLE está de acordo com o parecer e não aprovou os perfis dos candidatos. Após, a Profª, Nádia relatou que no próximo semestre, não ministrará
aulas, pois a Gestão é extremamente, demandada, não conseguindo conciliar, ambas funções. Decisão do Conselho: Aprovada a análise de
aproveitamento com 11 votos favoráveis, 01 abstenção e 02 conselheiros não compareceram. 6.7) Assunto: Apreciação do encaminhamento do
aproveitamento do concurso válido para preenchimento da vaga proveniente da redistribuição da professora Cadidja Coutinho para Universidade
Federal de Santa Maria (processo 23081.050737/2019-34), publicada no DOU de 01/02/2021, sendo que a CLE, foi favorável a nomeação de
candidato do mesmo concurso da professora redistribuída. Após, a Profª. Crisna disse que o curso da LCN, tem urgência dessa vaga. Decisão do
Conselho: Aprovado o encaminhamento com 12 votos, 01 abstenção e 01 conselheiro não compareceu. 7) Assunto: Informações da Coordenação
Administrativa: 7.1) Assunto: Apreciação do relatório de afastamento para pós-graduação da servidora Kalu.Soraia Schwaab: O Coordenador
Administrativo, Marcelo Cunha apresentou a documentação. Após passou a palavra a servidora Kalu que informou não ser possível apresentar o
diploma de conclusão, após os 30 dias de retorno do afastamento, principalmente por motivos de alterações nos critérios de pesquisa e devido ao
distanciamento causado pela atual pandemia. Foram necessárias adaptações, tanto nas orientações, como na execução da pesquisa de tese, as quais
causaram o referido atraso. Informou como data provável de conclusão e apresentação do título 29/09/2021, sendo necessária a prorrogação, até a
data citada. Decisão do Conselho: Aprovado o relatório com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 7.2) Assunto:  Dar ciência
do corte de água, realizado na Estância do Pampa - processo 23100.000787/2009-23: O Coordenador Administrativo Marcelo Cunha relatou que no
ano de 2020, na gestão anterior, não fora realizada a previsão para pagamento das faturas/2021, as quais entraram em reconhecimento de dívida, por
falta de pagamento. Após, informou que em tratativas com a Reitoria/ CEEE e CORSAN, quitaram os débitos das faturas de água e luz, até a presente
data. Agradeceu a todos os que ajudaram na solução dessas demandas, principalmente ao Sr. Deniz (gerente da CORSAN). 8) Assunto: Informações
da Comissão de Extensão: 8.1) Assunto: o conselheiro José Guilherme, relatou que a água é tratada como mercadoria, sendo que é um direito. em
relação à água no Campus, ressaltou que foi informado que é utilizada água tratada para irrigação e hidratação de animais e que esta deve ser usada
apenas para consumo humano e agradeceu aos colegas que participaram do PDA, convidou aos coordenadores de curso para trabalharem na
curricularização da extensão.  Após, a Profª. Nádia se manifestou que providências juntas a Reitoria, para estudos sobre um poço na Estância do
Pampa, para atender as demandas de água para animais e plantas. 9) Informações da Comissão de Pesquisa; 9.1) Assunto: Homologação de projeto
de pesquisa: “Unidades de Ensino Potencialmente Significativas: uma proposta sobre Metabolismo no Exercício Físico”, coordenadora Profª. Camila
Aparecida Tolentino Cicuto - Processo 23100.006901/2021-15. Decisão do Conselho: homologado o projeto com 12 votos favoráveis e 02
conselheiros não compareceram. 10) Assunto: Afastamentos: Não houve solicitações de afastamentos. 11) Assunto: Assuntos Gerais. 11.1) Assunto:
Solicitação de um turno reservado para a realização das reuniões do Conselho de Campus, nas quintas-feiras à tarde. Nada mais havendo a tratar, às
17h:30min foi encerrada a presente reunião e lavrada esta Ata, assinada pela Profª. Nádia Fátima dos Santos Bucco (Presidente do Conselho de
Campus) e redigida por mim, Nara Sandra Ribeiro Montiel, Secretária Executiva, também assinada pelos Conselheiros presentes. As declarações
desta Reunião estão gravadas e disponíveis para
consulta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Assinado eletronicamente por NARA SANDRA RIBEIRO MONTIEL, Secretário Execu�vo, em 18/06/2021, às 10:18, conforme horário oficial de
Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por NADIA FATIMA DOS SANTOS BUCCO, Diretor(a) Campus Dom Pedrito, em 18/06/2021, às 11:45, conforme
horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CARLA VALERIA LEONINI CRIVELLARO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/06/2021, às 13:09,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA, Coordenador(a) Administra�vo(a), em 21/06/2021, às 08:28, conforme horário
oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ALGACIR JOSE RIGON, Coordenador(a) Acadêmico(a), em 21/06/2021, às 09:28, conforme horário oficial de
Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ANIARA RIBEIRO MACHADO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/06/2021, às 14:09, conforme
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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 0551341 e o código CRC 6DBE4E78.
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