
                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               CAMPUS SÃO GABRIEL 
 
 

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

GABRIEL – UNIPAMPA 

              Às quatorze horas do dia primeiro do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, 

convocados pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São 

Gabriel, reuniram-se, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São 

Gabriel, os professores do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, Valdir Marcos Stefenon,  

Márcia Regina Spies, Paulo Marcos Pinto, Analía Del Valle Garner, Leandro Lorentz. Rubem Avila 

Junior e Silvane Vestena. A reunião teve como pauta única a solicitação de redistribuição para o 

Campus São Gabriel, da professora Drª. Francéli Brizolla. O Professor Valdir deu por ABERTA a 

reunião. Inicialmente, o coordenador do curso explanou sobre o e-mail enviado pela professora 

Francéli Brizolla, manifestando interesse em sua redistribuição da Universidade Federal do Paraná 

para a Universidade Federal do Pampa, campus São Gabriel. Os presentes discutiram o perfil da 

referida professora, a qual possui doutorado na área de Educação e experiência no trabalho letivo 

em Ensino Médio e Ensino Superior. Também foi discutida a necessidade do Curso de Ciências 

Biológicas – Licenciatura com relação a esta área do conhecimento, dada a saída do professor Dr. 

Jerônimo Sartori do quadro de docentes do curso. Após a discussão, todos os presentes 

manifestaram-se a favor da solicitação de abertura do processo de redistribuição da professora 

Francéli Brizolla para o campus São Gabriel da UNIPAMPA. Sem mais o que tratar, foi 

ENCERRADA A REUNIÃO às 15h e, para constar, eu, Valdir Marcos Stefenon, coordenador do 

curso, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros presentes. 
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                                               CAMPUS SÃO GABRIEL 
 
 

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

GABRIEL – UNIPAMPA 

              Às dezesseis horas do dia quatorze do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, 

convocados pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São 

Gabriel, reuniram-se, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São 

Gabriel, os professores do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, Valdir Marcos Stefenon, José 

Ricardo Inácio Ribeiro e o Técnico Administrativo Diogo Elwanger. A reunião teve como pauta 

única a indicação de acadêmico do curso de Ciências Biológicas – Licenciatura para receber a 

Láurea Acadêmica referente à colação de grau em 2011/2. O Professor Valdir deu por ABERTA a 

reunião. Inicialmente, foram discutidos os requisitos necessários para a concessão da Láurea 

Acadêmica. Posteriormente, seguiu-se a avaliação das médias e quantidade de ACGs de cada 

acadêmico apto a colar grau. Realizadas estas contagens, a acadêmica Marcela Pires foi indicada 

para receber a Láurea Acadêmica, por apresentar a maior média entre os acadêmicos da turma (8,6), 

além de haver cumprido a maior carga horária de ACGs (570 horas). Sem mais o que tratar, foi 

ENCERRADA A REUNIÃO às 16h45min e, para constar, eu, Valdir Marcos Stefenon, coordenador 

do curso, 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 quatorze horas do dia sete do mês de março do ano de dois mil e doze, convocados pela 

Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São Gabriel, reuniram-se, 

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

Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, Valdir Marcos Stefenon,  Tiago Gomes, Paulo Marcos 

Pinto, Analía Del Valle Garner, Leandro Lorentz, Luiz Fernando Würdig Roesch, Ana Paula Fleig 

Saidelle, Cháriston André Dal Belo, Helmoz Roseniaim Appelt, Jeferson Franco, Juliano Tomazzoni 

Boldo, Mirla Andrade Weber, Ronaldo Erichsen, Sérgio Dias da Silva e Silvane Vestena. A reunião 

teve como pauta única a solicitação de redistribuição para o Campus São Gabriel, da professora 

Drª. Francéli Brizolla. O Professor Valdir deu por ABERTA a reunião. Inicialmente, o coordenador 

do curso explanou sobre o e-mail enviado pela professora Francéli Brizolla, manifestando interesse 

em sua redistribuição da Universidade Federal do Paraná para a Universidade Federal do Pampa, 

campus São Gabriel. Os presentes discutiram o perfil da referida professora, a qual possui 

doutorado na área de Educação e experiência no trabalho letivo em Ensino Médio e Ensino 

Superior. Também foi discutida a necessidade do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura com 

relação a esta área do conhecimento, dada a saída do professor Dr. Jerônimo Sartori do quadro de 

docentes do curso. Após a discussão, todos os presentes manifestaram-se a favor da solicitação de 

abertura do processo de redistribuição da professora Francéli Brizolla para o campus São Gabriel da 

UNIPAMPA. Sem mais o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 15h e, para constar, eu, 

Valdir Marcos Stefenon, coordenador do curso, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os 

membros presentes. 
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                                               CAMPUS SÃO GABRIEL 
 
 

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

GABRIEL – UNIPAMPA 

              Às quatorze horas do dia trinta do mês de março do ano de dois mil e doze, convocados 

pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São Gabriel, 

reuniram-se, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São Gabriel, os 

professores do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, Valdir Marcos Stefenon,  Antonio Batista 

Pereira, Márcia Spies, Rubem Samuel de Ávila Jr., Tiago Gomes, Paulo Marcos Pinto,  Analía Del 

Valle Garner, Leandro Lorentz, Juliano Tomazzoni Boldo, Mirla Andrade Weber, Ronaldo Erichsen, 

Cibele Martins e Silvane Vestena. A reunião teve como pauta única a discussão do perfil para 

concurso para professor adjunto na área de Botânica Sistemática. O Professor Valdir deu por 

ABERTA a reunião, apresentando a proposta previamente apresentada em reunião da Comissão de 

Ensino do Campus e todos os professores discutiram ativamente o perfil necessário para suprir as 

demandas atuais e futuras do Campus na área referida. Com relação à Banca Examinadora, foi 

sugerida a apresença de um professor do Campus São Gabriel, sendo indicado o nome do professor 

Rubem Samuel de Ávila Jr. Após a discussão e os ajustes necessários, o perfil foi aprovado pelos 

professores presentes. Sem mais o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 16h30min e, para 

constar, eu, Valdir Marcos Stefenon, coordenador do curso, 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 quinze horas e trinta minutos do dia dezoito do mês de julho do ano de dois mil e doze, 
convidados pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São 
Gabriel, reuniram-se, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São 
Gabriel, os professores do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, Valdir Marcos Stefenon, 
Márcia Regina Spies, Francéli Brizolla, Rubem Samuel de Ávila Jr., Janaina Oliveira da Silva, 
Jeferson Luis Franco e Myriam Paula Barbosa Pires Gouvea.  A reunião teve como pauta única 
avaliar o interesse e disponibilidade do curso em participar da chamada para apresentação de sub-
projeto ao edital CAPES N.° 035/2012. O Professor Valdir deu por ABERTA a reunião, 
apresentando os documentos relativos ao referido edital e encaminhando a discussão relacionada ao 
espaço físico. Os professores apresentaram as preocupações relacionadas à atual inexistência de 
espaço físico, dado que o Campus conta atualmente com somente um prédio acadêmico e dois 
prédios alugados. Além disso, ressaltou-se a preocupação com a demora excessiva na aquisição de 
equipamentos da área de informática pelo setor responsável, tendo como base as experiências de 
atraso vivenciadas que prejudicaram o andamento de outros projetos realizados no Campus. 
Considerando que a aquisição dos materiais solicitados e o início das atividades do projeto 
provavelmente ocorrerão somente em 2013, quanto ao menos um dos novos prédios acadêmicos 
estará finalizado, o grupo decidiu por participar da chamada. Dando seguimento à reunião, os 
presentes foram questionados sobre seu interesse em participar da equipe proponente do sub-projeto 
e foi escolhido o nome do coordenador do grupo. Considerando que o Campus possui somente um 
curso de licenciatura, esta equipe representará o curso de Ciências Biológicas – Licenciatura, como 
única participante deste sub-projeto. A equipe ficou assim constituída: Profª Francéli Brizolla 
(franbrizolla@hotmail.com; 55-81221347) como coordenadora do grupo e os professores Márcia 
Regina Spies (marciaspies@unipampa.edu.br), Rubem Samuel de Ávila Jr. 
(rubemavila@yahoo.com.br), Janaina Oliveira da Silva (janaods@gmail.com) e Myriam Paula 
Barbosa Pires Gouvea (my.paula@gmail.com) e Valdir Marcos Stefenon 
(valdirstefenon@unipampa.edu.br) como membros da equipe. Os membros da equipe declararam 
disponibilidade de tempo, dentro do cronograma do edital CAPES 035/2012, para interagir 
presencialmente e por e-mail, de modo comprometido e envolvido, na construção do subprojeto em 
consonância com o Projeto institucional. Sem mais o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 
16h30min e, para constar, eu, Valdir Marcos Stefenon, coordenador do curso, 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 treze horas e trinta minutos do dia dez do mês de agosto do ano de dois mil e doze, 
convidados pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São 
Gabriel, reuniram-se, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São 
Gabriel, os professores do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, Valdir Marcos Stefenon, 
Márcia Regina Spies, Tiago Gomes, Helmoz Roseniaim Appelt, Rubem Samuel de Ávila Jr., 
Cháriston André Dal Belo, Sérgio Dias da Silva, Ronaldo Erichsen, Luiz Fabiano Costa, Paulo 
Marcos Pinto, Antonio Batista Pereira, Luiz Fernando Würdig Roesch e Andres Delgado Cañedo. A 
reunião teve como pauta (i) Participação do curso de Ciências Biológicas – Licenciatura na Feira 
do Livro de São Gabriel, (ii) Situação das diárias para participação em eventos e (iii) Recursos 
para compra de material permanente para o Campus. O Professor Valdir deu por ABERTA a 
reunião, explicando que a Prefeitura do Município de São Gabriel convidou a UNIPAMPA, Campus 
São Gabriel para participar da Feira do Livro de São Gabriel, a ser realizada no mês de novembro 
do corrente ano, sendo a professora Ana Júlia Senna, a representante da Universidade na 
organização deste evento. Discutiu-se a possibilidade de realização de palestras e apresentação de 
pôsters de trabalhos apresentados por professores e alunos do curso, bem como do curso de 
especialização em Educação: Interdisciplinaridade e Transversalidade. O prof. Tiago Gomes sugere 
que aqueles professores que possuem algum livro façam palestra a respeito desta publicação, dada a 
natureza do evento. Fica assim combinado que os professores que tiverem interesse em participara 
entrarão em contato com a coordenação do curso, dentro do prazo de quinze dias. Dando sequencia 
à reunião, o professor Valdir Stefenon comunicou aos professores que a Reitoria da Universidade 
realocou os recursos de diárias de todos os campi para a rubrica consumo, a fim de pleitear recursos 
para novas diárias junto ao MEC, pois o recurso disponível para esta rubrica na Reitoria já foi 
totalmente empenhado, apesar do meso existir ainda para os campi. Devido a esta realocação de 
recursos, a obtenção de diárias para a participação em eventos está temporariamente cancelada, até 
o momento em que a reitoria aloque estes recursos novamente para a rubrica diárias. Os presentes 
discutiram a repercussão desta medida. Em seguida, o coordenador do curso comunicou aos 
professores que o Campus possui um montante de R$ 800.000,00 para a compra de material 
permanente (equipamentos, móveis, etc.), sendo que deste valor, R$ 200.000,00 serão destinados a 
compra de mobiliário para os laboratórios da sala 106 e do prédio Acadêmico II, atualmente em 
obras e com previsão de entrega para o mês de março de 2013. O professor Valdir insiste que, 
apesar de os recursos serem limitados a R$ 800.000,00, os professores devem listar todas as suas 
necessidades de material permanente para que se apresente à Reitoria a real demanda do Campus e 
seja pleiteado maior montante de recursos junto ao MEC. Após rápida discussão sobre as 
necessidades de cada área do conhecimento relacionada ao curso, fica acordado que os professores 
enviarão à coordenação do curso as listagens de suas demandas de compras agrupadas segundo as 
necessidades comuns por área do conhecimento/uso compartilhado de equipamentos, até dada a ser 
comunicada, por e-mail, pelo prof. Valdir Stefenon. Sem mais o que tratar, foi ENCERRADA A 



REUNIÃO às 16h00min e, para constar, eu, Valdir Marcos Stefenon, coordenador do curso, lavrei a 
presente Ata que será assinada por todos os membros presentes. 


