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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MINERAÇÃO

COMISSÃO DE CURSO 
Ata nº 02/2021

 

Aos 24 dias do mês de março do ano de 2021, às 14 horas, em ambiente virtual via Google Meet, realizou-se
a 2ª reunião ordinária da comissão de curso do Curso Superior de Tecnologia em Mineração da Universidade
Federal do Pampa, sob a presidência da Profa. Meise Pricila de Paiva e com o comparecimento dos seguintes
docentes: Anelise Marlene Schmidt, Ítalo Gomes Gonçalves, Diogo Peixoto Córdova, Luiz Delfino Teixeira
Albarnaz, Igor Magalhaes Clemente, Lorena Aparecida Nunes Viana, Régis Sebben Paranhos, Zilda Bara�o
Vendrame, Felipe Guadagnin, Delia del Pilar, Luciana Arnt Abichequer, Suene Bernardes dos Santos, Aline
Lopes Balladares, Vicente Guilherme Lopes e Vinícius Ma�é, Cassia da Silva, além da representante discente
Gislene de Sá Souza e dos TAE’s Lenon Melo Ilha. O Prof. Luis Eduardo de Souza jus�ficou a sua ausência.
Como pauta da reunião estavam os seguintes pontos: (i) Inclusões de pauta; (ii) Ad referendum oferta
2020/2; (iii) Oferta 2021/1; (iv) Homologação da indicação dos membros GT-Infra Mineração; (v)
Contribuições para o Relatório de Infraestrutura; (vi) Divulgação do Campus e dos cursos; (vii)
Curricularização da extensão - Minuta de Resolução das a�vidades de extensão nos cursos de graduação -
Processo SEI n° 23100.009879/2020-84; (viii) Informes. Como primeiro ponto de pauta, a Profa. Meise
ques�onou se haviam inclusões de pauta e colocou um informe referente ao acesso dos alunos ao Meet.
Par�ndo para o segundo ponto de pauta, a Profa. Meise colocou em votação a homologação do Ad
Referendum da oferta 2020/2 feito pelo então Coordenador de curso, Prof. Eduardo, sendo aprovado com
17 votos. As Professoras Délia e Cássia não votaram. A Profa. Cássia não votou, pois a sua intérprete não
pôde acompanhar a reunião. Assim, para a próxima reunião da comissão serão tomadas as providências
necessárias para que ela possa exercer a sua par�cipação. Referente ao terceiro ponto de pauta, a oferta
2021/1, foi realizada consulta online em planilha eletrônica previamente a reunião para que os professores
colocassem os prováveis responsáveis pelos componentes a serem ofertados, a forma de oferta e se serão
ofertados remotamente. A planilha preenchida foi compar�lhada para serem definidas algumas lacunas. A
Profa. Lorena ficou responsável por consultar os demais professores da área da matemá�ca para definição
do docente responsável por Matemá�ca A e Geometria Analí�ca. Os professores Vinicius Ma�e e Luiz
Delfino confirmaram a oferta de Geologia Geral e Métodos de Prospecção na forma remota. Os professores
da área de Geologia foram ques�onados quanto a oferta do componente Mineralogia e Petrografia, e o Prof.
Vinicius Ma�e colocou que ainda quando coordenador do curso de Geologia, o Prof. Miguel, que ministrava
as aulas a Mineração, demonstrou não ter mais interesse em con�nuar ministrando-as. Assim, o
componente ficou sem docente responsável e não foi ofertado em 2020/1, e segundo os professores Felipe
Guadagnin e Vinicius Ma�e é necessária uma consulta sobre a possibilidade de oferta da disciplina ao Prof.
Miguel e aos demais docentes da Geologia, visto que parte da carga horária é prá�ca. O Prof. Ítalo expôs que
no currículo da Engenharia de Minas não haverá Mineralogia e Petrografia, e que serão cursadas as mesmas
disciplinas ofertadas à Geologia. Porém, enquanto houver alunos da Mineração, é necessário que o
componente seja ofertado, pois se trata de um componente obrigatório ao curso. A Profa. Luciana colocou
que não cabe ao coordenador do curso buscar docentes para os componentes curriculares e sim ao
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coordenador acadêmico. Por fim, a Profa. Meise colocou que encaminhará a oferta ao Prof. Ezequiel e este
deverá buscar um docente responsável junto aos professores da Geologia. Como quarto ponto de pauta, a
Profa. Meise submeteu a votação a homologação da indicação dos membros GT-Infra Mineração. O grupo
de trabalho foi composto pela TAE Ângela, e os professores Diogo, Eduardo, Ítalo, Meise e Régis, que foram
consultados pelo Prof. Eduardo quando da solicitação do Relatório de Infraestrutura do Curso. A
homologação foi aprovada pela comissão por 18 votos favoráveis. A profa. Cássia não votou. Para o quinto
ponto de pauta, a Profa. Meise enviou o Relatório de Infraestrutura do curso aos demais membros da
comissão junto a pauta da reunião, e solicitou contribuições sobre a infraestrutura, materiais, so�wares,
entre outros, que são u�lizados e demandas para os componentes do curso. O Prof. Guadagnin comentou
que para o relatório do curso devem constar apenas os laboratórios e infraestrutura que são u�lizados pelos
componentes curriculares do curso, relacionando as a�vidades teóricas e prá�cas em que são desenvolvidas
habilidades que darão competências ao Tecnólogo em Mineração, buscando atender ao perfil do egresso,
conforme descrito no PPC. Quanto ao sexto ponto de pauta, Divulgação do Campus e dos cursos, a Profa.
Meise relatou que desde o início do mês, a direção do Campus conta com dois estagiários do curso de
jornalismo, que irão trabalhar na divulgação do campus e dos cursos. Portanto, demandas a esses estagiários
devem ser encaminhadas a Direção. Algumas ações já foram promovidas, como a solicitação de gravação de
vídeos por um representante do curso e de alguns egressos. Estes vídeos serão u�lizados para montar um
vídeo de divulgação do Campus. Também informou que a coordenação do curso está contando com um
monitor de gestão que irá trabalhar na atualização do site e redes sociais, para divulgar o curso e os
trabalhos desenvolvidos. Assim, solicitou aos membros da comissão que encaminhem as suas par�cipações
em projetos, congressos, eventos, premiações, para dar mais visibilidade ao curso e as ações promovidas
pelos professores e alunos. Quanto ao sé�mo ponto de pauta, Curricularização da extensão - Minuta de
Resolução das a�vidades de extensão nos cursos de graduação - Processo SEI n° 23100.009879/2020-84, a
Profa. Meise comentou que no início do ano, em reunião realizada com a PROGRAD e a anterior
coordenação de curso, foi informado que não haveria necessidade de inclusão da extensão no currículo da
Mineração, visto que o curso será ex�nto quando da autorização da Engenharia de Minas. Pensando no novo
curso, o Prof. Ítalo já incluiu alguns componentes de Extensão no seu PPC. O prazo para inclusão da extensão
nos PPC’s dos cursos informado pela PROGRAD é de 19 de dezembro de 2022. A minuta da resolução está
em tramitação, devendo ainda passar pelo CONSUNI, mas já pode ser u�lizada para proposição de a�vidades
de extensão. Alguns pontos destacados pela Profa. Meise foram: os cursos poderão aumentar a sua carga
horária para atender os 10% da carga horária necessária em extensão; o programa “Unipampa Cidadã” será
obrigatório na carga horária de extensão; os créditos de extensão não poderão ser contabilizados como carga
horária de ensino; deverá ser planejada a organização e distribuição dos encargos da extensão entre os
professores; e o programa Geoparque Caçapava ajudará a atender a demanda de carga horária. Também
foram encaminhados junto a pauta, o Oficio enviado pelo Prof. Guadagnin a coordenação, a respeito da
inclusão do programa Geoparque Caçapava nos PPC’s e inclusão do Museu da Geodiversidade, espaço
mul�disciplinar e mul�uso des�nado a exposição de obras e materiais que ilustrem a geodiversidade de
Caçapava do Sul, nos relatórios de infraestrutura dos cursos do Campus, e a apresentação da PROEXT, com o
fluxo de tramitação de ações de extensão. Após, a palavra foi passada ao Prof. Guadagnin, e como
Coordenador da Comissão Local de Extensão, colocou que os cursos devem, dentro de cada especificidade,
pensar como auxiliar a comunidade e atuar fora da universidade. Citando a Polí�ca Nacional de Extensão de
2012, destacou as áreas temá�cas definidas, e as linhas em que a Mineração/Eng. De Minas podem atuar.
Também, expôs que se aprovado, o Programa Unipampa Cidadã deverá ser incluído como um componente
curricular, com carga horária obrigatória entre 60 e 120h, modificando o atual PPC, para todos os cursos.
Assim, sugeriu que o mesmo poderá ser feito para o Programa Geoparque Caçapava. Como dito pelo Prof.
Guadagnin, o Programa se trata de uma estratégia de desenvolvimento que é fomentada pela UNESCO para
territórios que possuem geodiversidade ímpar a nível internacional, em que Caçapava se enquadra, com
patrimônio geológico, geormofológico, mineiro, e que pode ser u�lizado em bene�cio da comunidade local.
Portanto, pode ser inserido no PPC como um programa ou componente curricular, garan�ndo assim, a
ins�tucionalização do programa. Para finalizar, manifestou que a UNESCO deve visitar a cidade de Caçapava
em breve e acredita que o Geoparque Caçapava será chancelado/aceito. Assim, o território de Caçapava será
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classificado no mesmo nível que o Patrimônio Mundial da UNESCO e da Reserva da Biosfera. Perguntado
sobre a ideia do Museu da Geodiversidade, o Prof. Guadagnin colocou que se pretende reunir o acervo de
amostras e testemunhos e expor em local dentro do Campus, para dar acesso ao patrimônio, na forma de
um museu, à toda a comunidade. Uma proposição feita pela direção do campus é realizar uma reforma da
área da rampa no prédio administra�vo, para tornar-se um espaço des�nado a este fim, o que está sendo
avaliado junto a PROPLAN, e sendo necessária a criação de uma outra estratégia para a acessibilidade. Os
alunos, bolsistas ou monitores de extensão, receberão a comunidade e guiarão as visitas ao museu. Por fim,
a Profa. Meise colocou que o obje�vo de colocar a curricularização da extensão em pauta, foi iniciar a
discussão do planejamento de inclusão no PPC da Engenharia de Minas. Para os informes, a Profa. Meise
comunicou que o componente de Estágio Obrigatório foi ofertado após o início do semestre à prováveis
formandos, com ciência do coordenador acadêmico. Também, foi informado que a PROGRAD enviou a
confirmação de abertura do formulário eletrônico de avaliação para a primeira quinzena de abril pelo INEP
para autorização da Engenharia de Minas. O Prof. Ítalo encaminhou uma planilha para que os professores
que provavelmente ministrarão disciplinas à Engenharia preencham com seus dados. Passando ao úl�mo
informe, a Profa. Meise colocou a dificuldade de acesso dos alunos ao Google Meet, que estão necessitando
solicitar permissão para par�cipar nas reuniões e os professores devem dar permissão de acesso, mesmo
com o uso do email ins�tucional. A Profa. Aline relatou ter �do o mesmo problema no início do semestre e
destacou que a inserção dos alunos no Google Agenda pode solucionar essa questão, além de no�ficar os
alunos quanto aos horários de aula. A Profa. Suene destacou que há uma opção na configuração da agenda
que deve ser atendida para que todos os alunos inscritos possam ter acesso sem que seja necessário o aceite
do professor. O Prof. Ítalo mencionou que ao u�lizar o Google Classroom o link de acesso ao Meet é gerado
automa�camente e fica salvo na página inicial da turma criada. O Prof. Guadagnin ressaltou que a gravação
da aula irá para o drive da primeira pessoa que acessar a sala de aula. O Prof. Régis comentou que os alunos
reclamaram que devem acessar as aulas de diversas formas, devido à grande diversidade e não uniformidade
de ferramentas/aplica�vos disponíveis aos professores. Sugeriu então, que a Universidade deveria adotar
normas que unifiquem os procedimentos para as aulas. Nada mais havendo a tratar, eu, Profa. Meise Pricila
de Paiva dei por encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
por todos assinada eletronicamente.

 

Assinado eletronicamente por MEISE PRICILA DE PAIVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
27/04/2021, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ITALO GOMES GONCALVES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
27/04/2021, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por REGIS SEBBEN PARANHOS, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
27/04/2021, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por VINICIUS MATTE, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
27/04/2021, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ZILDA BARATTO VENDRAME, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 27/04/2021, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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Assinado eletronicamente por LUCIANA ARNT ABICHEQUER, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 27/04/2021, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por LUIZ DELFINO TEIXEIRA ALBARNAZ, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 27/04/2021, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas
legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ALINE LOPES BALLADARES, Coordenador(a) Acadêmico(a), em
27/04/2021, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por DIOGO PEIXOTO CORDOVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
27/04/2021, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por LORENA APARECIDA NUNES VIANA, PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR
- SUBSTITUTO, em 27/04/2021, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por SUENE BERNARDES DOS SANTOS, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 27/04/2021, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas
legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ANELISE MARLENE SCHMIDT, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 27/04/2021, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por IGOR MAGALHAES CLEMENTE, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 28/04/2021, às 08:20, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por FELIPE GUADAGNIN, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
28/04/2021, às 08:37, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por DELIA DEL PILAR MONTECINOS DE ALMEIDA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/04/2021, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com
as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por VICENTE GUILHERME LOPES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 04/05/2021, às 10:54, 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 0512004 e o
código CRC E6C0402F.
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