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DESPACHO

 

 

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

 
 

ATA Nº 07 – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS/2021

 

Aos vinte e cinco dias e um  do mês de junho de dois mil e vinte um, às catorze horas  no meet.google.com/jck-
xvnt-rbv reuniu-se o Conselho de Campus: Nádia Fátima dos Santos Bucco (Presidente), Algacir José Rigon,
Marcelo Chibiaqui da Cunha, Janaína Wohlenberg, Luciane Rumpel Segabinazzi, Juan Saavedra Del Aguila,
Aniara Ribeiro Machado, José Guilherme Franco Gonzaga, Sandra Maders em substituição à Crisna Daniela
Krause Bierhalz e Carla Valeria Leonini Crivellaro.  Justificaram ausência, os conselheiros: Wilson Valente da
Costa Neto, João Icaro Pafiadache Morelle, Rosemeri Martins dos Santos e Gustavo da Silva Pereira.
Participaram como convidados: Manoel Carvalho Abreu, Daniel Franco, Victor Lipinski, Helena Comim,
Marcia lorena Rodrigues, Ainda Ferreira dos santos e Clarice Keveso Fingue. Como primeiro ato da 6ª Reunião
Ordinária do Conselho do Campus, a Presidente deste colegiado, agradeceu a presença e registrou as boas-
vindas. Após informou a seguinte pauta: 1) Assunto: Informações da Direção e Presidência do Conselho de
Campus. 1.1) Assunto: Homologação do resultado da eleição do edital 01/2021, para representação e cargos
Campus Dom Pedrito: Conforme a Ata de Apuração, os eleitos foram: Conselho de Campus - Representação
TAE: não houve candidato; Representação Discente: Beatriz Sales da Silva, com 30 votos (titular) e Tamires
Maria Berger dos Santos, com 12 votos (suplente); Comissão Local de Ensino - Representação docente: José
Acélio Fontoura Júnior, com 20 votos (titular); Representação discente: Marcia Lorena Rodrigues Vieira, com
53 votos (titular); Comissão Local de Pesquisa - Representação docente: Maria Silvana Aranda Moraes, com
11 votos (titular) e Carla Valeria Leonini Crivellaro, com 09 votos (suplente); Representação TAE: Anelise
Afonso Martin, com 20 votos (titular); Representação Discente: Aida Ferreira dos Santos, com 51 votos (titular);
Comissão do curso Ciências da Natureza - Representação TAE: Tatiana Germano Martins Machado, com 13
votos (titular); Representação discente: Beatriz Sales da Silva, com 14 votos (titular); Comissão do curso de
Educação do Campo – Representação discente: Ana Rosalia Dutra Jardim, com 21 votos (titular); Comissão
do curso da Enologia - Representação TAE: não houve candidato; Comissão do curso de Zootecnia -
Representação TAE: Helena Brocardo Comin, com 11 votos (titular) e Tatiana Germano Martins Machado, com
2 votos (suplente). Decisão do Conselho: homologado os resultados com 10 votos favoráveis e 04 conselheiros
não compareceram. 1.2) Assunto: a presidente do Conselho de Campus relatou, que dia 24/06/2021, aconteceu
reunião do CONSUNI, sendo pauta, que um grupo de conselheiros assumiram a Assistência Estudantil, e que o
Campus Dom Pedrito, se associou a outros Campi, (Jaguarão e Caçapava do Sul) nessa demanda, do
oferecimento de café da manhã para os Rus. Para essa ação serão feitos novos TRs, para o atendimento desta
importante demanda. Após, o Prof. Algacir relatou que abriu processo no SEI, sendo necessário organizar as
demandas para a utilização da moradia estudantil. 1.3) Assunto: a Profª. Nádia relatou sobre o Convênio com o
IP Campanha, que está sendo tratado junto com o Prof. Gabbardo. 1.4) Assunto: Após, o Coordenador
Acadêmico Marcelo, relatou que foram trazidos os tubos, doados do Campus Jaguarão para a Estância do
Pampa, para conserto da estrada. Relatou que o equipamento ultra freezer, foi retificado e está pronto para uso,
dos servidores. Agradeceu aos colegas, Cintia, Larissa e Frederico, pelo auxílio dispensado na realização de
demandas.  Relatou que a câmara fria, está sendo consertada, sendo que em breve, poderá ser utilizado o
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equipamento. Informou que foi realizada roçada no Campus, em parceria com a Prefeitura. Informou ainda, que
recebemos álcool cedido pelo Campus Uruguaiana e que no dia 29/06, virá o eletricista no Campus, para realizar
várias demandas elétricas. A Profª. Nádia agradeceu a parceria e disponibilidade de todos os setores
demandados, para o atendimento de várias atividades demandadas. 2) Assunto: Informações dos Conselheiros:
2.1) Assunto: o Conselheiro Juan: relatou que dois alunos do curso de Enologia, quando estiveram doentes, um
com COVID-19, e, outro acidentado, essa Gestão, não mediu esforços, para dar os encaminhamentos urgentes,
que as situações exigiam. Mesmo fora do seu horário de trabalho, pela agilidade com que se desdobraram para o
auxílio daquelas pessoas. Agradeceu e parabenizou à gestão pela relação humanitária que tiveram.  Lembrou que
uma aluna do Rio de Janeiro estava precisando de roupas de frio, a qual foi atendida, pela gestão. A Profª. Nádia
disse que faz parte do compromisso dessa gestão, cuidar das pessoas, estando junto na doença e na fragilidade.
Após, o conselheiro José Guilherme relatou que referenda a fala do Prof. Juan e relatou que uma aluna da
LECampo, em Tempo Universidade, entrou em trabalho de parto, sendo que o curso deu toda a atenção ao caso.
Ao informar à gestão anterior, do caso, não foi acolhida a demanda. Após, agradeceu aos setores de Frotas e do
Campus e da Reitoria pelo atendimento da demanda de levá-lo à Candiota/RS, para comemoração ao centenário
de Paulo Freire. Relatou ainda, que a solicitação do desjejum para os alunos é de extrema importância para o
ensino-aprendizado. Após, a presidente do Conselho de Campus, o parabenizou pela participação no evento de
Candiota/RS, onde elevou o nome da UNIPAMPA. 3) Assunto: lnclusões, Exclusões e Inversões de pauta: não
houve manifestações. 4) Assunto: Apreciação da Ata da 5ª RO Conselho de Campus (31/05/2021). Decisão do
Conselho: aprovada com 08 votos favoráveis, 01 abstenção, 01 conselheiro ausente e 04 conselheiros não
compareceram. 5) Assunto: Referendar as Atas ad referendum da 6ª RO - Conselho de Campus; 5.1) Assunto:
Referendar a Ata ad referendum nº 01 - 6ª RO do Conselho de Campus, realizada pela Profª. Nádia Fátima dos
Santos Bucco, Diretora do Campus Dom Pedrito, por solicitação da PROGEPE, via Coordenação do Curso
de Enologia, da aprovação da solicitação de concurso de professor efetivo, para o Curso de Bacharelado em
Enologia/Campus Dom Pedrito, na Área de Conhecimento de Ciências Agrárias e Enologia, com Graduação
em Enologia ou em Viticultura e Enologia – com doutorado em Enologia ou nas áreas de Ciências Agrárias ou
na área de Química ou Bioquímica ou Microbiologia ou Engenharia Química ou Nutrição ou Farmácia. Por
recomendação do NDE e após análise das demandas, percebeu-se a necessidade de um profissional na área
específica de enologia, que tenha conhecimento nos temas abordados, com 01 vaga, originária da vacância do
servidor Fernando Zocche, com Pesos dos Critérios da Prova Escrita: 1. Domínio técnico-científico do ponto
sorteado: 12; 2. Estruturação coerente do texto: 4; 3. Clareza e precisão de linguagem: 4; Prova Didática: Aula
Expositiva; Pesos dos Critérios da Aula Expositiva: 1. Planejamento da aula: 05;2. Domínio do tema sorteado:
10; 3. Capacidade de comunicação: 10; 4. Postura pedagógica: 05; Pesos dos Critérios do Memorial
Descritivo: 1. A pertinência das atividades de ensino, pesquisa e extensão propostas pelo candidato para a área
de conhecimento do Concurso e para o Projeto Institucional da UNIPAMPA: 15; 2. A capacidade de reflexão do
candidato sobre a própria trajetória de formação, assim como a factibilidade de sua proposta: 5. Decisão do
Conselho: referendada com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 5.2) Assunto: Referendar
a Ata ad referendum nº 02 - 6ª RO do Conselho de Campus, realizada pela Profª. Nádia Fátima dos Santos
Bucco, Diretora do Campus Dom Pedrito. por solicitação da Coordenação Acadêmica, da aprovação da
solicitação de afastamento com ônus limitado, do Prof. José Guilherme Franco Gonzaga, para palestrar na Vila
Operária/Candiota/RS, no Plenário Gregório Ferreira - em SESSÃO ESPECIAL, da Câmara de Vereadores, com
a finalidade de homenagear o Centenário Paulo Freire, na data de 16/06/2021, às 16h. Decisão do Conselho:
referendada com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 6) Assunto: Informações da
Coordenação Acadêmica. 6.1) Assunto: Dar ciência de servidor, cargo de Intérprete de LIBRAS - Processo
23100.010019/2021-74. O Prof. Algacir relatou a difícil situação do Campus, com a falta deste servidor. Após,
houve várias manifestações dos conselheiros. A CLE relatou que é de extrema importância, a vinda urgente
deste servidor, já que temos uma professora surda que necessita de intérprete. 6.2) Assunto: Apreciação dos
Relatórios semestrais (2020/1 e 2020/2) de afastamento para cursar doutorado da servidora Andréia Nunes Sá
Brito - Processo 23100.000886/2018-04; Decisão do Conselho: aprovados os relatórios com 10 votos
favoráveis e 04 conselheiros não compareceram. 6.3) Assunto: Aprovação dos Planos de Ensino do Curso de
Ciências da Natureza - Licenciatura. Decisão do Conselho: aprovado com 10 votos favoráveis e 04 conselheiros
não compareceram. 6.4) Assunto:  Apreciação da Oferta do curso de Educação do Campo – Licenciatura do
semestre inverno/2021. Decisão do Conselho: Aprovada com 09 votos favoráveis, 01 abstenção e 04
conselheiros não compareceram. 6.5) Assunto: Apreciação da Oferta para 2021-2 da Especialização em Ensino
de Ciências da Natureza: Práticas e Processos Formativos. Após, várias manifestações dos Conselheiros, ficou
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definido que um curso de Mestrado é imprescindível para o futuro do Campus, sendo questão de sobrevivência.
Decisão do Conselho: Aprovada com 09 votos favoráveis, 01 abstenção e 04 conselheiros não compareceram.
6.6) Assunto:  Dar ciência da aprovação do Plano de Contingência do COE E Local: relatou que o Convênio
com o IP – Campanha, é demanda do curso de Enologia, na pessoa do Prof. Marcos Gabbardo. 6.7) Assunto:
Dar ciência das cestas básicas e doações aos alunos em vulnerabilidade: o Prof. Algacir agradeceu a todos os
servidores que estão colaborando com as doações. Agradeceu também  a Rádio Upacaraí, ao NuDE (Campus), a
Assistência Social do Município, a qual informou que o CRAS possui cobertores para doação. Após, o
conselheiro José Guilherme, se manifestou em relação aos alunos carentes, onde informou que o MST (regional)
irá doar alimentos à UNIPAMPA, em ação conjunta com o SINDIPAMPA e o SESUNIPAMPA, para ser
distribuído aos alunos carentes. Após, o Prof. Algacir relatou que o Campus continua com a doação de sabonete
líquido para a comunidade e alunos carentes. 6.8) Assunto:  Apreciação da solicitação de nomeação do servidor
cargo Técnico em Agropecuária, código de vaga recebido como contrapartida da redistribuição do servidor
Leandro Vieira dos Santos, para UFPel. Decisão do Conselho: aprovado com 10 votos favoráveis e 04
conselheiros não compareceram. 7) Assunto: Informações da Coordenação Administrativa: Relatou que foi
protocolado os PPCIs, do Prédio Acadêmico, para avaliação dos Bombeiros. 7.1) Assunto: Apreciação da
proposição de alteração da Matriz do Campus (MOCC) no que se refere de ação e PTRS de custeio para capital
em até 35% – Processo 23100.005138/2020-24: O Coordenador Administrativo, Marcelo Cunha, apresentou a
demanda. Houve várias manifestações dos conselheiros e foi definido, que seja mantido o orçamento como
custeio. Decisão do Conselho: Aprovado com 10 votos favoráveis e 04 conselheiros não compareceram. 8)
Assunto: Informações da Comissão Local de Extensão: 8.1) Assunto: o coordenador José Guilherme Junto a
CLE – Comissão Local de Ensino, convidou a todos para o Seminário da Curricularização da Extensão, na data
de 22/07/2021, às 14 h.  9) Assunto: Informações da Comissão Local de Pesquisa; 9.1) Assunto: a conselheira
Carla Crivellaro Agradeceu a oportunidade de participação, juntamente com a TAE Anelise Martins, na
Comissão Local de Pesquisa pró tempore.  10) Assunto: Afastamentos: Não houve solicitações de afastamentos.
11) Assunto: Assuntos Gerais. Não houve inscrições. Nada mais havendo a tratar, às 17h:10min 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.xxxxxxxxxxxxx 

 

 
 
 
 

Assinado eletronicamente por NARA SANDRA RIBEIRO MONTIEL, Secretário Execu�vo, em 15/08/2021,
às 15:05, 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 16/08/2021, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ALGACIR JOSE RIGON, Coordenador(a) Acadêmico(a), em 16/08/2021, às
13:19, 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 0592007 e o
código CRC 7320F93B.
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