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Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 

reuniram-se ordinariamente, na sala 301 (Laboratório Interdisciplinar de Formação 

de Educadores – LIFE), do Campus Caçapava do Sul, os professores membros da 

Comissão do Curso de Ciências Exatas listados a seguir e que assinam esta ata: 

André Luís Silva da Silva, Ângela Maria Hartmann, Carolina Ferreira de Matos, 

Cristiane Lenz Dalla Costa, Daniela de Rosso Tolfo, Jaqueline Vargas, Josiane 

Marques da Silva, Júlio César Mendes Soares, Mara Elisângela Jappe Goi, Maria 

Arlita da Silveira Soares, Maria Lúcia Pozzatti Flores, Paulo Henrique dos Santos 

Sartori, Rafhael Brum Werlang, Ricardo Machado Ellensohn, Thiago Henrique 

Lugokenski, Vitalino Cesca Filho, Zilda Baratto Vendrame. Justificaram ausência os 

professores: Anelise Marlene Schmidt, André Martins Alvarenga, Cássia Michele 

Virginio da Silva, Cristiane Heredia Gomes, Deise Lisiane Soares Luiz, Marcio 

André Rodrigues Martins, Reginaldo Fabiano da Silva Afonso, Sandra Hunsche 

(afastamento). Não justificaram a ausência: Aniele Valdez Machado, Bruno Emílio 

Moraes, Lucilene Dornelles Mello, Marcos Frichembruder. A reunião foi presidida 

pela Professora Ângela Maria Hartmann, Coordenadora do Curso de Ciências 

Exatas - Licenciatura. Seguiu-se a discussão dos seguintes pontos da pauta: 1) 

PIBID e o Programa de Residência Pedagógica: a coordenadora do curso 

informou que: (i) o resultado sobre as universidades que foram contempladas com 

os Programas PIBID e Residência Pedagógica foi publicado dia vinte e nove de 

maio último (29/05/2018); (ii) o número solicitado, de 240 cotas do Programa 

Residência Pedagógica, foi contemplado, mas o número de cotas do PIBID foi de 

111 cotas a menos do que o solicitado. Foram solicitadas 432 cotas e recebidas 

321; (iii) não se tem retorno da CAPES sobre o pedido de esclarecimento sobre 

como deverão ser distribuídas as bolsas do PIBID dentro dos núcleos de iniciação à 

docência e subprojetos, uma vez que o número de cotas concedidas não é múltiplo 

de vinte e quatro (24). 2) Programa Conexões Universidade-Escola: a 

coordenadora informou que: (i) a data prevista para assinatura do Acordo de 

Cooperação é até 06 de julho por causa do período de três meses que antecede as 

eleições nacionais e no qual não podem ser assinados acordos desse tipo; (ii) o 
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segundo semestre de 2018 será utilizado para formação continuada e a entrada de 

novos alunos nos Núcleos Interdisciplinares de Formação de Educadores (NIFE) 

acontecerá a partir de 2019; (iii) confirmaram participação no Programa, até esta 

data, os municípios de São Sepé, Santana da Boa Vista e Lavras do Sul. Os 

demais, como Caçapava do Sul, ainda estudam a questão jurídica para a 

concessão das bolsas a estudantes universitários e o município de Formigueiro 

apresentou justificativa relacionada à questões financeiras para implantação do 

Programa. 3) Diligências abertas pelo MEC sobre os quatro Cursos do ABI: a 

coordenadora do curso informou que: (i) a diligência do MEC foi aberta porque os 

Cursos foram cadastrados com carga horária de 2800 horas, o que não atendeu o 

estabelecido na Resolução 02/2015, do CNE/MEC de os cursos terem, no mínimo 

3.200 horas. Justificou o cadastro com 2.800 horas pela possibilidade que os atuais 

acadêmicos do Curso de Ciências Exatas poderiam ter de migrar para os quatros 

cursos; (ii) foram recebidos pareceres da Comissão Local de Ensino e da Divisão 

de Planejamento e Desenvolvimento, que foram respondidos, mas a Comissão 

Superior de Ensino não foi favorável ao cadastro dos cursos porque considerou que 

a proposta da Área Básica de Ingresso (ABI) não atende ao que é afirmado no 

Glossário Consolidado do Censo da Educação Superior - 2013; (iii) a carga horária 

à distância é de 10,7%, ou seja, menor do que os 20% permitidos pela Portaria nº 

1.134, de 10 de outubro de 2016, que revoga a Portaria MEC nº 4.059, de 10 de 

dezembro de 2004. O Professor Ricardo sugere que seja demonstrado, no PPC, o 

quanto a carga horária de encargos docentes é ampliada em relação ao que se 

tinha anteriormente. Sugeriu, ainda, não mencionar a exigência de professor, 

porém apresentar o aumento da carga horária em cada uma das áreas: Biologia, 

Física, Química, Matemática e Ensino de Ciências, uma vez que nem todos os 

docentes do campus ministram doze horas de aula semestral conforme acordado 

na composição da planilha de encargos dos docentes do campus. Ressaltou que 

há incoerências em relação a algumas informações contidas no PPC, como, por 

exemplo, o número de vagas para ingressantes, e que a matriz curricular não 

permite ter clareza sobre o que compõe a ABI. Sugeriu que se identifique o núcleo 

base da ABI, definindo quando o discente a conclui. Como a discussão estava se 

estendendo e havia outros pontos de pauta a serem discutidos, a coordenadora, 

solicitou que fosse suspensa a discussão, convidando os interessados a 

permanecerem na sala para continuá-la. A Profa. Ângela apresentou, então,  

memorando (168/2018) da Coordenação de Curso, encaminhado no dia quatro de 

junho último, para a Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e 

Avaliação, solicitando o arquivamento do atual processo de cadastro dos quatro 

Cursos na plataforma e-MEC e anunciando que será providenciado para que ele 

seja aberto em outubro do presente ano. 4) Aprovação ad referendum e 

justificativa para votação online: adequação do PPC Ciências Exatas à 

Resolução 02/2015. Inicialmente, foi apresentado o resultado da votação online 

(pelo Moodle/UNIPAMPA) e, em seguida, submetido à aprovação o ad referendum, 

que foi aprovado por todos os membros da Comissão presentes na reunião. Não 

estavam presentes à votação os seguintes membros: Anelise Marlene Schmidt, 

André Martins Alvarenga, Cássia Michele Virginio da Silva, Cristiane Heredia 
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Gomes, Deise Lisiane Soares Luiz, Marcio André Rodrigues Martins, Reginaldo 

Fabiano da Silva Afonso, Sandra Hunsche (afastamento), Lucilene Dornelles Mello, 

Marcos Frichembruder, a discente Aniele Valdez Machado e o técnico em assuntos 

educacionais Bruno Emílio Moraes,.5) Oferta de componentes para o segundo 

semestre de 2018: a coordenadora apresentou as componentes curriculares a 

serem ofertadas no segundo semestre de 2018 pelo Curso de Ciências Exatas – 

Licenciatura, anunciando que a coordenação acadêmica encaminhará para as 

áreas indicarem os docentes que ministrarão cada uma delas. 6) Sugestões de 

critérios para planilha de encargos docentes (documento anexo): a 

coordenadora apresentou, e analisou com os membros da Comissão, cada critério 

proposto pela Comissão Local de Ensino para a planilha de encargos. O Professor 

Ricardo esclareceu que a planilha não preverá a duplicação de componentes 

curriculares de Estágio e TCC, porém essas componentes poderão ser duplicadas 

durante os semestres para contemplar os encargos docentes dos docentes. Não 

foram apresentados novos itens à proposta de critérios. 7) Semana Acadêmica do 

Curso de Ciências Exatas: a coordenadora lembrou aos presentes que o evento 

foi suspenso em função da suspensão das aulas, devido à paralisação dos 

caminhoneiros. Informou que ainda não foi definida nova data para sua realização. 

Diante da proposta de promover palestras de interesse aos discentes dos cinco 

cursos do campus, foi sugerido que sejam ouvidos os representantes dos  Diretório 

Acadêmicos. 8) Oferta período especial 2018/01. A Profa. Ângela lembrou que 

será ofertado um período especial de oferta de componentes entre o primeiro e 

segundo semestre de 2018. Comunicou que, até o momento, as professoras 

Luciene Silva e Suene Bernardes haviam se disponibilizado para ofertar, 

respectivamente, Física e Cotidiano e Fluidos e Ondas. Nenhum dos docentes 

presentes à reunião se disponibilizou para ofertar alguma outra componente 

curricular. 9) Indicação de docente para compor Comissão de Monitoramento e 

Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME): a Profa. Ângela informou 

que, em atendimento à convite feito pela Secretaria Municipal de Educação, foi 

indicada a discente Rosimere Machado dos Santos, aluna do Curso desde 2013. A 

Profa. Maria Arlita da Silveira Soares se disponibilizou a ser a representante 

docente do campus nessa Comissão. Nada mais havendo a tratar, encerra-se esta 

ata que, depois de revisada e aprovada pelos membros da Comissão de Curso, é 

assinada pelos presentes. 
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