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DESPACHO

 

 

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

 

ATA Nº 08 – 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS/2021

Aos trinta dias e um  do mês de julho de dois mil e vinte um, às catorze horas no  https://meet.google.com/umr-
pxti-dxz reuniu-se o Conselho de Campus: Nádia Fátima dos Santos Bucco (Presidente), Marcelo Chibiaqui da
Cunha, Janaína Wohlenberg, Luciane Rumpel Segabinazzi, Juan Saavedra Del Aguila, Aniara Ribeiro Machado,
José Guilherme Franco Gonzaga, Crisna Daniela Krause Bierhalz, Maria Silvana Aranda Moraes, João Prerniska
Jarosezwski, Tamires Maria Berger dos Santos em substituição à Beatriz Sales da Silva e Rosemeri Martins dos
Santos Justificaram ausência, os conselheiros: Wilson Valente da Costa Neto, Algacir José Rigon (férias) e
Beatriz Sales da Silva. Como primeiro ato da 7ª 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: Dar Posse aos novos
conselheiros – Conselho Campus: Carla Valeria Leonini Crivellaro, João Prerniska Jarosezwski, Maria Silvana
Aranda Moraes e Tamires Maria Berger dos Santos. Após informou que o Prof. Algacir e a Secretária Executiva
Nara Montiel se encontram de férias. Informou ainda, que a Gestão participou na segunda-feira de agenda com a
vereadora Mara Brum, com o Deputado Federal Heitor Schuch e vereadora Rosemeri, onde pedimos o apoio de
recomposição do orçamento da universidade federal e principalmente na questão da assistência estudantil. Na
terça-feira participaram no Campus Dom Pedrito, com a autorização do COE, de evento por solicitação do Prof.
José Guilherme que foi de receber a Deputada Federal Fernanda Melchionna, pedimos o apoio de recomposição
do orçamento da universidade federal e principalmente na questão da assistência estudantil. Após, passou a
palavra ao Coordenador Administrativo que relatou algumas ações realizadas: supressão das árvores que
estavam secas, encaminhamento na questão do poço da Estância do Pampa, o qual foi solicitado junto à
PROPLAN, agradecemos ao Campus Caçapava do Sul, a questão da Geologia para a confecção do TR.
Agradeçeu aos colegas Renan, João, Jansen, Daniel Brum e Alexandre apoio para a realização das demandas. A
presidência   do conselho agradeceu aos servidores João e Renan, à Prefeitura e aos Bombeiros pelo apoio
prestado nas atividades do Campus. 2) Assunto:  Informações dos Conselheiros. 2.1) Assunto: Conselheiro
Juan: Informou sobre a X Semana do Curso de Enologia (virtual) e fez convite a toda comunidade acadêmica
para prestigiarem o evento comemorativo aos 10 anos do Curso. Após, a Profª. Nádia agradeceu ao discente
Douglas pelo convite e parabenizou a todos pelos 10 anos do curso de Bacharelado em Enologia. 3) Assunto:
 lnclusões, Exclusões e Inversões de Pauta: a conselheira Luciane solicitou a inversão de pauta do item 6.2
Decisão do Conselho: aprovada a inversão com 01 votos favoráveis, 01 abstenção e 02 conselheiros não
compareceram. 4) Assunto: Apreciação da Ata da 6ª RO Conselho de Campus (25/06/2021). Decisão do
Conselho: aprovada a com 08 votos favoráveis, 03 abstenções e 02 conselheiros não compareceram.  5)
Assunto: Referendar as Atas ad referendum da 7ª RO - Conselho de Campus; 5.1) Assunto:  Referendar a Ata
ad referendum nº 01 - 7ª RO do Conselho de Campus de aprovação da solicitação de revogação da Portaria nº
1630, de 12 de agosto de 2020 - Comissão Examinadora para fins de avaliação de promoção/progressão
funcional docente/Resolução 75/CONSUNI; realizada pela Profª. Nádia Fátima dos Santos Bucco, Diretora do
Campus Dom Pedrito e a emissão de nova portaria, a qual ficou assim constituída: (Titulares): Adriana Pires
Neves - SIAPE: 1652539 (reconduzida); José Acélio Silveira da Fontoura Júnior - SIAPE: 1587685
(reconduzido); Rodrigo da Silva Lisboa - SIAPE: 1702019; (Suplente): Ângela Rossi Marcon - SIAPE:
2380564. Decisão do Conselho: aprovada a com 11 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram.  5.2)
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Assunto:  Referendar a Ata ad referendum nº 02 - 7ª RO do Conselho de Campus de aprovação da solicitação de
revogação da Portaria nº 1631, de 12 de agosto de 2020 - Comissão Examinadora para fins de avaliação de
promoção/progressão funcional docente/Resolução 80/CONSUNI, realizada pela Profª. Nádia Fátima dos Santos
Bucco, Diretora do Campus Dom Pedrito e a solicitação de emissão de nova portaria, a qual ficou assim
constituída: (Titulares): Suziane Antes Jacobs – SIAPE: 1504915 (reconduzida); Elizete Beatriz Radmann -
SIAPE: 1980223 (reconduzida); Luciane Rumpel Segabinazzi - SIAPE: 1805276; (Suplente): Ângela Rossi
Marcon - SIAPE: 2380564. Decisão do Conselho: aprovada a com 11 votos favoráveis e 02 conselheiros não
compareceram.  5.3) Assunto: Referendar a Ata ad referendum nº 03 - 7ª RO do Conselho de Campus de
aprovação da Composição da Banca Avaliadora do processo seletivo para Professor Substituto da Profª. Nádia
Bucco - Edital nº 202/2021 - Processo SEI nº 23100.003274/2021-61, realizada pelo Prof. Algacir José Rigon,
Coordenador Acadêmico do Campus Dom Pedrito de aprovação da Composição da seguinte Banca Avaliadora
do processo seletivo para Professor Substituto da Profª. Nádia Fátima dos Santos Bucco (devido ao cargo de
Direção) - Edital nº 202/2021 - Processo SEI nº 23100.003274/2021-61: (Titulares): Prof. Marcelo de
Albuquerque Vaz Pupo (UNIPAMPA), Prof. Victor Mendes Lipinski (UNIPAMPA) e Profª. Aline dos Santos
Neutzling (UNIPAMPA); (suplentes): Prof. André Rodrigo Rech (UFVJM), Profª. Graziela Del Monaco (UFSC)
e Profª. Micheli Bordoli Amestoy (UFSM). Decisão do Conselho: aprovada a com 11 votos favoráveis e 02
conselheiros não compareceram.  5.4) Assunto:  Referendar a Ata ad referendum nº 04 - 7ª RO do Conselho de
Campus de aprovação da apresentação da coordenação da Comissão Local de Pesquisa e de Análise e
homologação de novos projetos de pesquisa; realizada pela Profª. Nádia Fátima dos Santos Bucco, Diretora do
Campus Dom Pedrito, por solicitação da Comissão Local de Pesquisa: 1) Apresentação da coordenação da
Comissão Local de Pesquisa; 2) Análise e homologação de novos projetos de pesquisa; (1) A professora Maria
Silvana se apresentou como nova coordenadora eleita pela comissão local de pesquisa. (2) Foram avaliados e
homologados os seguintes projetos de pesquisa: (I) “Avaliação da infestação parasitária em ovinos criados
extensivamente no peri e pós-parto das raças Santa Inês e Texel”, sob a coordenação da Profª. Larissa Picada
Brum, (II) “Estudos Sobre Ciências da Natureza e Valor Trabalho”, sob a coordenação do Prof. José Guilherme
Franco Gonzaga. Decisão do Conselho: aprovada a com 11 votos favoráveis e 02 conselheiros não
compareceram.  6) Assunto: Informações da Coordenação Acadêmica; 6.1) Assunto: Apreciação da
composição da Subcomissão de Formação Docente – do curso de Educação do Campo – Licenciatura:
Subcomissão de formação docente - curso de Educação do Campo ficou definido que a professora Carla Valeria
Leonini Crivellaro (Siape - 3061185) será a titular em substituição do professor Algacir José Rigon (Siape -
2224165). O professor Marcelo de Albuquerque Vaz Pupo (Siape - 2318603) será suplente na
subcomissão. Decisão do Conselho: Aprovada com 11 votos favoráveis, 01 conselheiro ausente e 02
conselheiros não compareceram. 6.2) Assunto: Apreciação da troca de código de vaga entre os cursos de
Zootecnia/Agronegócio; Apreciação da troca de código de vaga entre os cursos de Zootecnia/Curso Superior de
Tecnologia em Agronegócio: sendo o código de vaga do (a) candidato (a) aprovado (a) no Processo nº
23100.002616/2016-68, pela vaga Redistribuição da Profª. Alícia Olalde/Vacância Prof. Mauricius do curso
Tecnologia em Agronegócio. Houve manifestações os conselheiros e após, foi colocado em votação. Decisão do
Conselho: aprovado com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 6.3) Assunto:  Dar ciência
da necessidade da criação de um regimento do Conselho de Campus: A conselheira Aniara e presidente da CLE,
relatou que há necessidade da construção coletiva dos cursos, de uma resolução normativa para o Conselho de
Campus. Sendo que o Regimento Geral da UNIPAMPA, prevê essa possibilidade, a qual sugeriu que as
coordenações de curso se reunissem para conversarem sobre o tema. Sendo que uma resolução traria
uniformidade, sobre as decisões nas demandas dos cursos. A presidente do Conselho relatou que já existe uma
caminhada antiga sobre o tema, que deveria iniciar na Comissão Superior de Ensino. Após, a conselheira Aniara
relatou que junto ao Prof. Algacir, realizará a consulta a CSE, para que tenham o respaldo para iniciarem a
construção do Regimento do Conselho de Campus.  7) Assunto: Informações da Coordenação Administrativa;
7.1) Assunto: Apreciação de documento solicitado pela DAFA, relativo ao afastamento/Doutorado da servidora
Kalu Soraia Schwaab. Decisão do Conselho: Aprovado com 12 votos favoráveis e 02 conselheiros não
compareceram. 7.2) Assunto:  7.2) Assunto:  Apreciação do Processo 23100.006087/2020-58 de solicitação de
remoção a pedido com mudança de sede, por permuta, do TAE Manoel Carvalho Abreu, ocupante do cargo de
Técnico em Audiovisual/Campus Bagé e do TAE Tiago de Abreu Porcellis, ocupante do cargo Técnico de
Tecnologia da Informação/Campus Dom Pedrito. O Coordenador Administrativo relatou que conforme
requisitado no processo 23100.006087/2020-58, despacho (0495769), onde a DAFA solicitou a manifestação do
Campus quanto à remoção, onde a chefia imediata emitiu o parecer contrário à remoção pelo seguinte motivo:
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sendo que a troca de técnico em tecnologia em informação (TTI) por um Técnico em Audiovisual viria a
inviabilizar o atendimento tanto do Campus, como da Estância do Pampa. Deste modo, foi votado no conselho
de Campus o parecer da Coordenação Administrativa. Onde os conselheiros foram favoráveis ao parecer, o qual
INDEFERE o pedido de remoção entre os servidores Manoel Carvalho de Abreu ocupante do cargo Técnico em
Audiovisual/Campus Bagé e o servidor Tiago de Abreu Porcellis, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia
da Informação/Campus Dom Pedrito. Decisão do Conselho: indeferida a remoção com 07 votos favoráveis, 01
voto desfavorável, 04 abstenções e 02 conselheiros não compareceram. Sendo que na data de 20/08/2021, este
extrato de ata de nº 05 da 7ª RO do Conselho de Campus foi retificado, para dar maior clareza no assunto acima
e nesta data a Profª. Nádia Fátima dos Santos Bucco (Diretora do Campus), se encontra em período de férias.
Portanto o Prof. Algacir José Rigon assinou o referido extrato, como diretor em exercício no Campus Dom
Pedrito. 8) Assunto: Informações da Comissão de Extensão: o Prof. Guilherme agradeceu a todos que
participaram do 1º Seminário da Extensão, realizado no Campus Dom Pedrito. E que há editais de extensão,
abertos. Nesse momento a conselheira Rosemeri, precisou sair da reunião. 8.1) Assunto:  Homologação de
Curso e projetos da Comissão Local de Extensão: “Curso de Formação de Militantes em Educação do Campo
AEDOC – RS”, coordenado pelo professor José Guilherme Franco Gonzaga; “Circulação e Compartilhamento
de conhecimentos e práticas de ensino: possibilidades ao Letramento Científico”, coordenado pela professora
Aniara Machado Ribeiro; “Formação de Professores: diálogos na região do Pampa”, coordenado pela professora
Denise da Silva. Decisão do Conselho: homologado com 11 votos favoráveis, 01 conselheiro ausente e 02
conselheiros não compareceram. 9) Assunto: Informações da Comissão de Pesquisa; não houve manifestações.
10) Assunto: Afastamentos. 11) Assunto: Assuntos Gerais. 11.1) Assunto: o conselheiro Juan informou que
devido a pane no site do CNPQ, foi prorrogado a data do Edital nº 1º, dos grupos de pesquisa. 11.2) Assunto:
 Apreciação do nome dos membros da CPPD local, pró-tempore: (Titular) Rodrigo da Silva Lisboa, SIAPE
1702019 e (Suplente) Juan Saavedra Del Aguila, SIAPE 1882836. Decisão do Conselho: aprovada a com 11
votos favoráveis e 02 conselheiros não compareceram. 11.3) Assunto: teremos reunião extraordinária sobre
emenda de bancada, pois, a Reitoria, sem comunicar aos Campi, fez essa solicitação de containers e incubadora
para todas as unidades. Nada mais havendo a tratar, às 16h: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, Marcelo Chibiaqui da Cunha, Coordenador Administrativo do Campus Dom Pedrito. também assinada
pelos Conselheiros 

 
 
 
 

Assinado eletronicamente por NARA SANDRA RIBEIRO MONTIEL, Secretário Execu�vo, em 31/08/2021,
às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ALGACIR JOSE RIGON, Coordenador(a) Acadêmico(a), em 31/08/2021, às
17:11, 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 31/08/2021, às 18:49, 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
01/09/2021, às 08:05, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0605841 e o
código CRC DFEC7F52.
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