
                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               CAMPUS  SÃO GABRIEL 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO  CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CAMPUS SÃO 

GABRIEL – UNIPAMPA 

 

               Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e 

dez, convocados pela Coordenação Acadêmica do Campus São Gabriel, reuniram-se, de forma 

EXTRAORIDINÁRIA, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São Gabriel, os 

docentes do Curso de Ciências Biológicas, Valdir Marcos Stefenon,  Jeferson Franco, Cháriston André Dal 

Belo e Fabiano Pimentel Torres, presente o assistente em administração Diogo Alves Elwanger e presentes os 

representantes discentes Barési Delabary e Jean Carlo Oliveira. Também esteve presente a Professora Nara 

Rejane Zamberlan dos Santos, Coordenadora Acadêmica do Campus. Tendo como pauta: I – Leitura da ata 

da reunião anterior; II – Situação dos TCC's; III – Situação das ACG's; IV – Planos de Ensino; V – 

Equivalência e aproveitamento de disciplinas; VI – Assuntos Gerais. A Professora Nara deu por ABERTA a 

reunião. Inicialmente, a Sra. Coordenadora propôs postergar a leitura e aprovação da ata da reunião anterior 

para a próxima reunião, em virtude do adiantado da hora. Proposta aceita pelos presentes. Em seguida, 

passou-se para o segundo o ponto. Primeiramente, a Prof.ª Nara alertou aos presentes sobre algumas questões  

envolvendo os TCC's, como o compromisso formal dos Professores-orientadores, a troca de orientador pelo 

aluno e a forma de apresentação. O  Prof. Jeferson Franco –  Coordenador eleito do Bacharelado – informou 

que está sendo elaborada uma proposta de normatização da apresentação do TCC's, fez um breve comentário 

sobre a proposta em construção e concluiu comunicando que na próximas reunião da Comissão será 

apresentada uma proposta de normatização da apresentação dos TCC's. Sobre o TCC ratificou-se que o 

mesmo é uma disciplina do Curso e a troca de orientador deve obedecer as particularidades do mesmo e mais 

as normas para as demais disciplinas.  Quanto a situação das ACG´s o Prof. Valdir Stefenon – Coordenador 

eleito da Licenciatura – informou que a Coordenação fará avaliação da documentação apresentada pelos 

formandos e, tão logo, seja concluído o estudo será encaminhado o relatório para esta Comissão. Em 

seguida, a Sra. Coordenadora Acadêmica apresentou os Planos de Ensino entregues à Coordenação 

Acadêmica, após um breve relato, sugeriu a aprovação dos seguintes planos, a saber: QUÍMICA GERAL – 

Prof.ª Ana Paula; BIOLOGIA CELULAR – Prof.ª Analía; GEOLOGIA – Prof. Sérgio; FÍSICA APLICADA 

À BIOLOGIA – Prof. Ronaldo; ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL – Prof. Batista;  BIOQUÍMICA 

GERAL – Prof. Jeferson Franco; EMBRIOLOGIA – Prof. Cháriston; ZOOLOGIA II – Prof. José Ricardo; 

BOTÂNICA II – Prof. Gastal; PALEONTOLOGIA GERAL – Prof. Sérgio; BIOLOGIA MOLECULAR – 

Prof. Fabiano; DIREITO AMBIENTAL – Prof. Victor; ESTÁGIO CURRICULAR III – Prof. Valdir; 

GENÉTICA DE POPULAÇÕES E EVOLUÇÃO – Prof. Ricardo e Prof. Andrés; TCC II – Turma 01 – Prof.ª 

Ana Paula; TCC III – Turma 02 – Prof.ª Nara; TCC IV – Turmas 03, 06 e 08 – Prof.ª Analía, Prof.ª Nara e 

Prof. Ricardo, respectivamente, TCC V – Turmas 04, 08, 10 e 11- Prof.ª Analia, Prof.ª Nara, Prof. Rafael e 



Prof. Ricardo, respectivamente. Por UNANIMIDADE a Comissão deliberou pela aprovação dos planos. Em 

seguida, a Sra. Coordenadora Acadêmica apresentou o Plano de Ensino da disciplina de LIBRAS, que tem 

como regente a Prof.ª Emiliana Faria Rosa, considerando a deficiência na proposta –  tanto de formatação, 

como cronograma de atividades e outras omissões –  a Prof.ª Nara sugeriu a Comissão que não fosse 

aprovado o plano. Após, foi discutido o assunto pelos presentes, estes por UNANIMIDADE resolveram 

NÃO APROVAR o plano apresentado da disciplina de LIBRAS. A Sra. Coordenadora Acadêmica informou 

que encaminhará o assunto à Reitoria sobre a questão da disciplina de LIBRAS. Por fim, a Prof.ª Nara 

informou que algumas disciplinas estão ainda sem professores, a saber: BIOESTATÍSTICA GERAL 

(Professora concursada ainda não entrou em exercício), ETOLOGIA e ECOLOGIA (sem professor), 

FISIOLOGIA VEGETAL (Professora concursada ainda não entrou em exercício), FUNDAMENTOS DE 

EDUCAÇÃO, ESTÁGIO CURRICULAR I, IV e V (Professor concursado ainda não entrou em exercício) e 

TCC II – Turma 05 (sem professor). Não foram entregues os Planos de Ensino das seguintes disciplinas, a 

saber: TCC V – Turmas 03, 05, 07, 12, 14 e 15; TCC IV –  Turmas 02, 04, 05, 07, 09, 11 e 12; TCC III – 

Turma 01; TCC II – Turmas 02, 03, 04, 07, 08 e 09 e Biologia e Sociedade.  Superado o ponto, iniciou-se a 

discussão do quinto ponto de pauta (Equivalência e aproveitamento de disciplinas). Depois de breve 

discussão sobre o assunto a Comissão delegou à Coordenação dos Cursos a tarefa de elaborar uma minuta de 

resolução sobre equivalência e aproveitamento de disciplinas a ser apreciada em reunião futura da Comissão. 

Sobre a questão da formatura a Sra. Coordenadora Acadêmica informou que o Conselho Universitário 

aprovou o regramento da cerimônia; informou, também, que a formatura no Campus realizar-se-á no dia 17 

de setembro de 2010 e a organização do cerimonial será realizada pela própria Universidade.  Por fim, foram 

discutidos dois assuntos no último ponto (Assuntos Gerais), a saber:  I – Monitoria não subsidiada da 

disciplina de Química Geral e II – Participação da Reunião preparatória das Câmaras Técnicas para o 

planejamento dos Seminários Temáticos que ocorrerão ao longo de 2010 como parte das comemorações do 

Ano Internacional da Biodiversidade. No que tange o primeiro assunto, a Prof.ª Nara informou que a Prof.ª 

Ana Paula solicitou uma vaga de monitoria não subsidiada na disciplina de Química Geral (1º semestre), 

devido ao grande número de alunos matriculados na disciplina. Por UNANIMIDADE a Comissão resolveu a 

APROVAR a solicitação de uma vaga de  monitoria (não subsidiada) na disciplina de Química Geral. Sobre a 

participação nas comemorações do Ano Internacional Biodiversidade, o Prof. Valdir informou que o Instituto 

de Biociências da UFRGS convidou o Prof. Cláudio Gastal para participar da reunião preparatória das 

Câmaras Técnicas. Contudo, o Prof. Gastal repassou o convite à Comissão para que esta indicasse um 

representante do Campus. Por UNANIMIDADE a Comissão deliberou pela indicação do Prof.ª Cláudio 

Gastal com representante do Campus São Gabriel na  Reunião preparatória das Câmaras Técnicas para o 

planejamento dos Seminários Temáticos que ocorrerão ao longo de 2010 como parte das comemorações do 

Ano Internacional da Biodiversidade. Sem mais o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 12h 15min. 

e, para constar, eu, Diogo Alves Elwanger, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata que será assinada por 

todos os membros presentes.  

 

  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               CAMPUS  SÃO GABRIEL 
 
 

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DOS CURSOS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 

BACHARELADO E LICENCIATURA –  CAMPUS SÃO GABRIEL – UNIPAMPA 

 

               Às quatorze horas do dia oito do mês de junho do ano de dois mil e dez, convocados pela 

Coordenação do Curso, reuniram-se,  de forma EXTRAORDINÁRIA, na Sede Administrativa, sito Av. 

Antônio Trilha, 1847, na cidade de São Gabriel,  presentes o seguintes  professores Analía del Valle Garnero, 

Cháriston André Dal Belo, Jeferson Luis Franco, Andrés Delgado Cañedo, Antônio  Batista Pereira, Ricardo 

José Gunski, Lúcia Helena do Canto Vinadé, José Ricardo Inácio Ribeiro e Jerônimo Sartori e o Técnico 

Administrativo Diogo Alves Elwanger. No decorrer da reunião chegou o discente Jean Carlo Pedroso. Tendo 

como pauta os seguintes assuntos: I – Nova Comissão do Curso; II – TCC's: data e normas e III – Assuntos 

gerais. A Coordenação do Curso deu por ABERTA a reunião. Inicialmente, o Prof. Valdir colocou sua 

opinião a respeito da Semana Acadêmica, fez algumas conside. Por outro lado, o Prof. Ricardo alertou que 

formalmente são cursos diferentes na estrutura da Universidade, tanto é que cada curso possui um 

coordenador. Sendo assim, concluiu, que há necessidade formal  de ter uma Comissão para cada curso, 

obviamente, com ambas trabalhando em sintonia. Opinião que foi ressaltada pela Prof. Lúcia. Em seguida, os 

membros presentes debateram o assunto e deliberaram por UNANIMIDADE em formar duas Comissões, 

sendo a COMISSÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGIAS e a COMISSÃO 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. Sendo a primeira composta pelos 

seguintes professores: Jeferson Luis Franco (Coordenador), Analía del Valle Garnero, Cháriston André Dal 

Belo, Fabiano Pimentel Torres e José Ricardo Inácio Ribeiro. Também comporá a Comissão o técnico 

administrativo Diogo Alves Elwanger. E a segunda pelos professores: Valdir Marcos Stefenon 

(Coordenador), Cláudio Vinicius de Senna Gastal Jr., Jerônimo Sartori, José Ricardo Inácio Ribeiro e 

Ricardo José Gunski. Também comporá a Comissão o técnico administrativo Diogo Alves Elwanger. Ambas 

a Comissões terão um representante discente. Ficou decidido que os Coordenadores entrariam em contato 

com o Diretório Acadêmico para tratar sobre o preenchimento dos assentos reservados ao corpo discente. 

Superado o ponto, iniciou-se a discussão sobre o TCC. Introduzindo o ponto Prof. José Ricardo – Presidente 

da Comissão de TCC´s – apresentou a minuta da Normativa do TCC. Após a apresentação houve uma longa 

discussão entre os presentes sobre a forma de avaliação do trabalho, se através de uma  apresentação ou 

defesa do trabalho em banca. Foi deliberado que a avaliação será feita através de banca, a qual emitirá uma 

nota que será atribuída a disciplina de TCC V. Assim, foi aprovado a NORMATIVA DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO DO BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, com a ressalva que a 

avaliação final consistirá em apresentação do trabalho em forma de artigo científico ou monografia de acordo 

com as normas aprovadas, que são partes anexas desta ata. Ademais, o trabalho deverá ser defendido em 

banca constituída de três docentes, sendo um deles o orientador. Quanto as datas de apresentação e as 

formações das bancas avaliadoras a Comissão delegou a tarefa de organização do calendário das bancas ao 



Presidente da Comissão de TCC's. Por fim, o Prof. Valdir apresentou o Plano de Estudos da disciplina de 

LIBRAS   sob regência da Prof. Emiliana Faria Rosa, o qual havia sido reprovado na reunião anterior da 

Comissão. Após discussão aprovou-se por UNANIMIDADE reprovar o referido plano, considerando que o 

mesmo não aponta as datas dos encontro. Sem mais o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 16h 

15min. e, para constar, eu, Diogo Alves Elwanger, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata que será assinada 

por todos os membros presentes.  

 

  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               CAMPUS  SÃO GABRIEL 
 

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DOS CURSOS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 

BACHARELADO E LICENCIATURA –  CAMPUS SÃO GABRIEL – UNIPAMPA 

               Às dez  horas e quarenta e três minutos do dia dezessete do mês de junho do ano de dois mil e dez, 

convocados pelas suas respectivas Coordenações, reuniram-se, de forma EXTRAORDINÁRIA, na Sede 

Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São Gabriel, as Comissões dos Cursos de 

Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura – presentes o seguintes membros da Comissão do Curso de 

Bacharelado: Professores: Analía del Valle Garnero, Cháriston André Dal Belo, Jeferson Luis Franco , 

Fabiano Pimentel Torres e José Inácio Ribeiro; o Técnico Administrativo Diogo Alves Elwanger e o discente 

Jean Carlo Pedroso e os seguintes membro da Comissão de Licenciatura: Professores: Jerônimo Sartori, José 

Ricardo Inácio Ribeiro e  Valdir Marcos Stefenon (Coordenador); presente o técnico administrativo Diogo 

Alves Elwanger e representante discente Jean Carlo Oliveira. Presente também a Prof. Silvane Vestena. O 

Prof. Ricardo José Gunski justificou sua ausência devido a participação na reunião Conselho Universitário. 

Tendo como pauta os seguintes assuntos: I – Semana Acadêmica 2010; II – Documentos de reconhecimento 

do Curso; III – Requerimento de dispensa de disciplina; IV – Planos de Ensino e V – Propostas de novas 

disciplinas pelo Prof. Cláudio Senna Gastal Jr. A Coordenação do Curso deu por ABERTA a reunião. 

Inicialmente, o Prof. Valdir fez algumas considerações gerais sobre a Semana Acadêmica, elogiou o evento e 

alertou sobre a divulgação. A Prof.ª Silvane informou que a Comissão teve alguns problemas com a 

divulgação devido a demora em ser postado no sítio do Campus as informações necessárias. O representante 

dos Técnicos Administrativos também informou que a Secretaria Acadêmica não recebeu o cronograma do 

evento e ressaltou a importância da Secretaria ter essas informações, pois é o setor que faz o atendimento ao 

público. O representante discente fez algumas considerações gerais e, por fim, indagou sobre a possibilidade 

de marcar a data com maior antecedência. O Prof. Jeferson fez considerações e teceu elogios a Comissão 

considerando o resultado e estrutura que se dispunha. Em seguida, os Professores Valdir e Jeferson falaram à 

Comissão sobre a documentação necessária para o reconhecimento do curso. Alertaram sobre a necessidade 

dos professores terem seus currículos atualizados, impressos e digitalizados, terem os projetos e os relatórios 

de viagens prontos para a avaliação. O Prof. Valdir ressaltou a importância de manter em ordem a 

documentação, pois é o quesito que o Curso está com dificuldades. O Prof. Jerônimo relatou sua experiência 

com a avaliação do MEC, ratificando a necessidade de ter a documentação em ordem, inclusive os registros 

acadêmicos. Logo após, a Coordenação relatou que recebeu da Coordenação Acadêmica um requerimento 

formulado pela acadêmica MAGALI ELIS PESAMOSCA no qual ela solicitava o dispensa de duas 

disciplinas, todavia tal solicitação foi feita após o encerramento do prazo, a acadêmica sustentou que perdeu 

o prazo e que fosse levado em consideração que a mesma é formanda. Após, iniciou-se a discussão sobre o 

requerimento da discente. O Prof. Valdir sustentou que o pedido é intempestivo; que o calendário acadêmico 

é aprovado pelo CONSUNI não competindo a Comissão dilatar os prazos nele dispostos. Opinião partilhada 

pelos demais presentes. Salvo o representante técnico administrativo que entendeu que embora seja fora do 



prazo, no caso em tela não é razoável obstar a formatura da discente pela perda do prazo e alertou que mais 

acadêmicos estão nessa situação e se criaria um precedente. A Prof.ª Analía alertou que somente os membros 

da Comissão do curso no qual a aluna tem vinculo deliberem. Assim sendo, discutido o ponto a Comissão do 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas INDEFERIU o pedido da acadêmica, sendo seis votos pelo 

indeferimento e um voto pelo deferimento, prevalecendo o argumento que a tempestividade do requerimento 

é um requisito essencial a ser cumprido e que não compete a Comissão do Curso flexibilizar os prazos do 

Calendário Acadêmico, considerando que o mesmo é aprovado pelo Conselho Universitário órgão máximo 

da Universidade, ou seja, hierarquicamente superior à Comissão de Curso. Superado o ponto, o Prof. 

Jeferson Franco apresentou os planos de ensino das seguintes disciplinas, a saber: TCC II – Prof. Valdir, TCC 

IV – Prof. Cháriston, TCC V – Cháriston – somente ofertadas ao Bacharelado – Biologia e Sociedade – Prof. 

Valdir e Bioestatística Básica – Prof. Alexandra – ofertadas em ambos os cursos. Lidos e discutidos os 

planos ambas as Comissões APROVARAM POR UNANIMIDADE os planos.     Antes de tratar o próximo 

ponto, ambos os Coordenadores solicitaram a inclusão de um ponto na pauta, a saber, Escolha do 

Coordenador Substituto. Solicitação aprovada por unanimidade. Após breve debate a Comissão da 

Licenciatura indicou o Prof. Jerônimo para Coordenador Substituto do Curso  e a Comissão do Bacharelado 

indicou a Prof.ª Analía. Ambos os Professores aceitaram a indicação. Sendo assim, por UNANIMIDADE a 

Comissão do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas escolheu a Prof.ª Analía del Valle Garnero 

como Coordenadora Substituta e, também por UNANIMIDADE, a Comissão do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas escolheu o Prof. Jerônimo Sartori como Coordenador Substituto.  Devido o adiantado 

da hora os membros da Comissões deliberam por tratar o outro ponto de pauta na próxima reunião da 

Comissão. Sendo assim, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 16h 15min. e, para constar, eu, Diogo Alves 

Elwanger, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros presentes.  

 

  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               CAMPUS  SÃO GABRIEL 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO  CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CAMPUS SÃO 

GABRIEL – UNIPAMPA 

               Às oito horas e trinta minutos do dia primeiro do mês de julho do ano de dois mil e dez, 

convocados pela Coordenações do Cursos de Ciências Biológicas do Campus São Gabriel, reuniram-se, de 

forma EXTRAORIDINÁRIA, na Sala de Reuniões do Campus, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de 

São Gabriel, os docentes do Curso de Ciências Biológicas, Valdir Marcos Stefenon,  Jeferson Franco, 

Cháriston André Dal Belo, Fabiano Pimentel Torres e Cláudio Vinicius de Senna Gastal Jr., presente o 

representante dos técnicos administrativos Diogo Alves Elwanger e presentes os representantes discentes 

Anderson de Oliveira Rangel e Jean Carlo Oliveira. Tendo como pauta: I – Matriz curriculas; II – Ofertas 

dos TCC's; III – Assuntos Gerais. O Prof. Valdir abriu a reunião informando sobre a pauta e pedindo inclusão 

de um ponto apreciação do pedido de oferta da disciplina de Paleontologia de Vertebrados, solicitação 

aprovadas por todos. Em seguida, o Prof. Valdir introduziu o primeiro ponto da pauta. Salientou que está 

ocorrendo um intenso processo de discussão sobre a nova matriz curricular dos Cursos de Biologia – 

Bacharelado e Licenciatura e o espaço da presente reunião é mais um momento para acumulo e 

aprofundamento das discussões. Destacou aos membros das Comissões a necessidade de estabelecer um 

currículo que proporcione uma formação adequada e  esteja de acordo com a estrutura logística do Campus. 

Também frisou que o Comissão deve observar as exigências do MEC quanto aos currículos dos cursos de 

Ciências Biológicas. O Prof. Jeferson fez um relato sobre a carga horária da proposta curricular elaborada 

pelas Coordenações. Ademais, alertou que devido aos horários do professores do Campus será necessário um 

remanejo de algumas disciplinas. Após, iniciou-se uma discussão sobre as disciplinas – nomes/carga 

horária/semestres ofertada. Sobre a disciplina de Noções de Anatomia Humana o Prof. Cháriston expôs que a 

Prof. Ulrika Arns é a pessoa mais indicada para lecionar porque tem formação em Fisioterapia, graduação 

que tem grande concentração em Anatomia Humana. O Prof. Gastal expôs que é necessário avaliar o nome 

das disciplinas da área de Zoologia. Ademais, colocou que as disciplinas de Botânica fossem passadas para 

semestres mais adiantados. O acad. Jean salientou a necessidade de antecipar a disciplina de Biossegurança. 

O Prof. Valdir informou que a disciplinas de Fundamentos da Educação pode ser fracionada em duas de 45h. 

Ademais, os membros expuseram a possibilidade de antecipar a disciplina de Paleontologia para o 3º 

semestre e fracionar a disciplina de Genética de Populações e Evolução. O Prof. Valdir informou que a 

disciplina de Evolução terá 45h e será lecionada de forma colegiada pelo Prof. José Ricardo e Prof. Sérgio. 

Considerando a dimensão do assunto os membros das Comissões entenderam que a definição da nova matriz 

curricular deveria ter mais discussões e salientaram a importância de uma assembléia do curso. Os 

coordenadores dos cursos se comprometeram a chamar uma reunião geral dos professores e conversar com 

os professores e alunos sobre a matriz curricular para o aprofundamento da discussão. Dando continuidade a 

reunião o Prof. Jeferson informou que é necessário fazer a seleção das linhas de pesquisa dos TCC´s para os 

alunos do 3º semestre. Em seguida, passou a relatar a proposta da Coordenação para a seleção: dia 06/07 será 



o prazo final para o professor comunicar à Coordenação oferta de linha de pesquisa e número de vagas, dia 

07/07 será publicado o edital de seleção; 08 e 09/07 inscrições na Secretaria  Acadêmica; 10/07 os 

professores informam o horário/local e critérios de seleção; 12/07 seleção; 13/07 os professores entregam o 

resultado para a coordenação do curso e publicação do resultado; 14/07 prazo para interposição de recurso e 

publicação do resultado final. Salientou que a seleção será responsabilidade do professor orientador e os 

recursos deverão serem dirigidos à Coordenação do Curso. Critérios aprovados por unanimidade pelos 

membros da Comissão do Curso de Bacharelado. Por fim, o Prof. Valdir apresentou o requerimento do Prof. 

Sérgio solicitando a oferta da disciplina de Paleontologia de Vertebrados. O Prof. Valdir ressaltou que o 

período de oferta da disciplinas já havia encerrado e que cabe as Comissões definir. Os membros das  

Comissões discutiram o assunto e decidiram não deferir o pedido por ter sido fora da prazo. Todavia, os 

membros das Comissões sugeriram que o Prof. Sérgio oferte a disciplina como Curso de Extensão. Sem mais 

o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 11h 15min. e, para constar, eu, Diogo Alves Elwanger, 

secretário ad hoc, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros presentes.  

 

  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               LICENCIANTURA –  CAMPUS  SÃO GABRIEL 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS –  

CAMPUS SÃO GABRIEL – UNIPAMPA 

 

              Reuniu-se às dezessete horas do dia vinte e nove do mês de julho de dois mil e dez, na sala de 

reuniões do Campus São Gabriel, da Universidade Federal do Pampa, sob convocação da Coordenação 

Acadêmica do Campus, com a finalidade exclusiva de analisar a integralização curricular da Acadêmica 

Ângela Denise Hübert Neufeld e Julianne Marçal Munhoz, no sentido de verificar se as disciplinas 

cursadas e as atividades realizadas preenchem os requisitos para a colação de grau.  Presentes os professores 

Cláudio de Senna Gastal Jr. e  Jerônimo Sartori Ausentes os professores: Ricardo Gunski, José Ricardo 

Ribeiro e Valdir Stefenon, os três em férias. Presente a representante discente Camila Burchard e o 

representante dos técnicos administrativos Diogo Alves Elwanger. ABERTA a reunião pelo Prof. Jerônimo 

Sartori, o qual presidiu os trabalhos. Foram apresentados e analisados os documentos apresentados pelos 

professores Andrés Delgado Cañedo, Jerônimo Sartori e Silvane Vestena, declarando que a referida 

acadêmica está aprovada nas disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2010 e do Relatório de 

Integralização Curricular fornecido pela Secretaria Acadêmica do Campus. Após discussão, a Comissão de 

Curso emitiu PARECER favorável à colação de grau requerida pela acadêmica supracitada tendo em vista o 

cumprimento integral do currículo do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura Plena. Foi ressaltado que 

a professora Emiliana Faria Rosa da disciplina de Libras não enviou declaração indicando que a acadêmica 

está aprovada, mas comunicou via e-mail que a nota encontra-se no Sistema de Informação de Ensino – SIE. 

Sem nada mais o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 17h 40min. e, para constar, eu, Diogo Alves 

Elwanger, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros presentes. 

 

 

  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               LICENCIANTURA –  CAMPUS  SÃO GABRIEL 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA AVALIAR A CONCESSÃO DE LÁUREA 

ACADÊMICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS –  CAMPUS SÃO 

GABRIEL – UNIPAMPA 

 

              Reuniu-se às quinze horas do dia treze do mês de agosto de dois mil e dez, na sala de reuniões do 

Campus São Gabriel, da Universidade Federal do Pampa, sob convocação da Coordenação do Curso, com a 

finalidade exclusiva de avaliar a possibilidade de concessão de Láurea Acadêmica a Comissão Especial 

formadas pelos professores Sérgio Dias da Silva e Valdir Marcos Stefenon e o técnico administrativo em 

educação Diogo Alves Elwanger, a qual foi homologada pelo Diretor do Campus.  O Prof. Valdir deu por 

ABERTA A REUNIÃO. Apresentou a histórico escolar de todas as alunas formandas do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Em seguida, procedeu-se o estudo dos históricos quando se constatou 

que a maior média entre alunos é da Acad. ROSANGELA SILVA GONÇALVES atingindo a média final 

8,78. Logo após, seguiu-se o estudo das atividades complementares de graduação, verificou-se que a aluna 

possui 1.194 horas de atividades de pesquisa, extensão, congressos, seminários, organização de eventos e etc. 

Dessa forma, conclui a Comissão que a aluna em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Art. 74 

da Instrução Normativa nº 02/2009. Sendo assim, a Comissão resolve CONCEDER LÁUREA 

ACADÊMICA à Acad. Rosangela Silva Gonçalves.  Sem nada mais o que tratar, foi ENCERRADA A 

REUNIÃO às 17h 40min. e, para constar, eu, Diogo Alves Elwanger, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata 

que será assinada por todos os membros presentes. 

 

 

  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               LICENCIANTURA –  CAMPUS  SÃO GABRIEL 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA AVALIAR A CONCESSÃO DE LÁUREA 

ACADÊMICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS –  CAMPUS SÃO 

GABRIEL – UNIPAMPA 

 

              Reuniu-se às quinze horas do dia treze do mês de agosto de dois mil e dez, na sala de reuniões do 

Campus São Gabriel, da Universidade Federal do Pampa, sob convocação da Coordenação do Curso, com a 

finalidade exclusiva de avaliar a possibilidade de concessão de Láurea Acadêmica a Comissão Especial 

formadas pelos professores Sérgio Dias da Silva e Valdir Marcos Stefenon e o técnico administrativo em 

educação Diogo Alves Elwanger, a qual foi homologada pelo Diretor do Campus.  O Prof. Valdir deu por 

ABERTA A REUNIÃO. Apresentou a histórico escolar de todas as alunas formandas do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Em seguida, procedeu-se o estudo dos históricos quando se constatou 

que a maior média entre alunos é da Acad. ROSANGELA SILVA GONÇALVES atingindo a média final 

8,78. Logo após, seguiu-se o estudo das atividades complementares de graduação, verificou-se que a aluna 

possui 1.194 horas de atividades de pesquisa, extensão, congressos, seminários, organização de eventos e etc. 

Dessa forma, conclui a Comissão que a aluna em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Art. 74 

da Instrução Normativa nº 02/2009. Sendo assim, a Comissão resolve CONCEDER LÁUREA 

ACADÊMICA à Acad. Rosangela Silva Gonçalves.  Sem nada mais o que tratar, foi ENCERRADA A 

REUNIÃO às 17h 40min. e, para constar, eu, Diogo Alves Elwanger, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata 

que será assinada por todos os membros presentes. 

 

 

  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               LICENCIANTURA  –  CAMPUS  SÃO GABRIEL 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS –  

CAMPUS SÃO GABRIEL – UNIPAMPA 

              Reuniu-se às dezesseis horas e cinco minutos do dia vinte e oito do mês de outubro de dois mil e 

dez, na Sala de Reuniões do Campus São Gabriel, da Universidade Federal do Pampa, sob convocação da 

Coordenação do Curso, com a finalidade para aprovação do PPC do Curso.  Presentes os professores 

Jerônimo Sartori,  Ricardo Gunski, José Ricardo Ribeiro e Valdir Stefenon. Presente a representante discente 

Suélen da Silva Alves e acad. Marcela Saldanha Pires e o representante dos técnicos administrativos Diogo 

Alves Elwanger. O Prof. Valdir iniciou a reunião relatando todo o processo de discussão do novo PPC do 

Curso.  Salientou que a discussão envolveu toda a comunidade do curso. Informou o procedimento para  

aprovação final do PPC do Curso, que se inicia com a aprovação nesta Comissão e encerra com a aprovação 

final pelo Conselho Universitário. O Prof. Ricardo alertou que o prazo para alteração de matriz curricular no 

MEC já expirou e as mudanças somente irão valer para o ano letivo de 2012. O Prof. Jerônimo ressaltou que 

é essencial estabelecer as equivalências das disciplinas no novo PPC do Curso. Tendo em vista, as várias 

questões levantadas no decorrer da reunião o Prof. Valdir sugeriu que fosse aperfeiçoada atual minuta do 

PPC e aprovado numa reunião posterior. Sugestão acatada por todos os presentes. Em seguida, o Prof. Valdir 

pediu licença para Comissão apreciar um recurso do Acad. Fábio Walcker da Silva contra o indeferimento de 

solicitação de nova avaliação pela Coordenação Acadêmica, que julgou intempestivo o pedido. Os membros 

da Comissão foram unânimes em declarar que não tinham competência para apreciar o ato da Coordenação 

Acadêmica. Ademaism o pedido foi feito fora do prazo e não seria possível autorizar sem nova avaliação 

sem anuência do professor. Entretanto, a Comissão entende que o professor da disciplina tem a liberdade em 

oferecer nova oportunidade de avaliação. Assim sendo, a Comissão resolveu encaminhar o recurso como um 

pedido ao professor. Sem nada mais o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 17h 20min. e, para 

constar, eu, Diogo Alves Elwanger, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os 

membros presentes. 

 

 

  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               BACHARELADO – LICENCIATURA  
    CAMPUS  SÃO GABRIEL 
 

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DOS  CURSOS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO 

CAMPUS SÃO GABRIEL – UNIPAMPA 

 

               Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia nove  do mês de novembro do ano de dois mil e 

dez, convocados pela Coordenações dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas do 

Campus São Gabriel, reuniram-se, de forma EXTRAORIDINÁRIA, na Sede Administrativa, sito Av. 

Antônio Trilha, 1847, na cidade de São Gabriel, os docentes dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura  em 

Ciências Biológicas, Valdir Marcos Stefenon,  Jeferson Franco, Cháriston André Dal Belo, Analía del Valle 

Garnero. José Ricardo Ribeiro, Ricardo José Gunski, Jerônimo Sartori e Cláudio Vinicius de Senna Gastal 

Jr., presente o assistente em administração Diogo Alves Elwanger. Ausente a representação estudantil.  Tendo 

como pauta: I – Apreciação dos recursos dos candidatos não homologados no concurso público para 

professor adjunto (Edital 104/10) – área: ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. 

Inicialmente, o Prof. Jeferson Franco fez a leitura dos dois recursos apresentados pelas candidatas Marciele  

Felippi e Roberta do Espírito Santo Luzzardi. Primeiro, foi apreciado o recurso da candidata Marciele que 

sustentou que a sua tese envolveu a área de silvicultura, botânica e ecologia, que detalhou comportamentos 

das espécies em diferentes ambientes, assim como, tratou de especies vegetais com o proposito de 

conservação e restauração animal. Anexou o resumo da tese e cópia do currículo lattes . Em seguinte, foi 

discutido o assunto. As falas dos membros das Comissões foram todas no sentido que a tese da candidata 

contempla a exigência do edital, ou seja, o tema  abordado tem relação com área do concurso. Assim sendo, 

os membros das Comissões DECIDIRAM por unanimidade DAR PROVIMENTO AO RECURSO da 

candidata MARCIELE FELIPPI, assim opinam pela HOMOLOGAÇÃO da sua  inscrição. Na sequência foi 

apreciado o recurso da candidata Roberta do Espírito Santo Luzzardi que apenas questionou o motivo da não 

homologação da sua inscrição e anexou cópia do currículo lattes. O membros da Comissões de Cursos 

esclareceram que a candidata não teve sua inscrição homologada porque não tem doutorado em ecologia e a 

sua tese não é na área do concurso. Pela análise do documento juntado (cópia do currículo lattes) os 

membros resolveram NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO  da candidata. Pois, a tese da candidata  A 

substituição da bataticultura pela fumicultura em uma região do município de São Lourenço do Sul – RS é 

relacionada, pela própria candidata no seu currículo lattes, como Grande Área: Ciências Agrárias – Área: 

Agronomia – Subárea: Ciências Sociais Agrárias e como palavras chaves Agricultura e desenvolvimento 

rural. Assim, opinam por manter a não homologação da inscrição da candidata ROBERTA DO ESPÍRITO 

SANTO LUZZARDI.  Sem mais o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 12h 15min. e, para constar, 

eu, Diogo Alves Elwanger, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros 

presentes.  

 

 


