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CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

COMISSÃO DO CURSO DE GEOFÍSICA 

ATA 07/2015 

 
ATA DA REUNIÃO INTEGRADA ENTRE AS COMISSÕES DE CURSO DE ENGENHARIA 
AMBIENTAL E SANITÁRIA (6

a
 REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2015), GEOFÍSICA (7

a
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2015) E GEOLOGIA (8
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO 

DE 2015), DO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL DA UNIPAMPA, REALIZADA ÀS QUATORZE 
HORAS (14:00) DO DIA QUINZE DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE (23/09/2015), 
SOB A PRESIDÊNCIA DOS COORDENADORES DOS CURSOS, PROFESSORES ÉVERTON 
FRIGO, FELIPE GUADAGNIN E JOSÉ WALDOMIRO JIMENEZ ROJAS. Pela Comissão de 
Curso da Geofísica estiveram presentes os Professores Éverton Frigo, Marcus Vinicius 
Aparecido Gomes de Lima, Cristiane Heredia Gomes, Felipe Caron, Felipe Guadagnin, José 
Rafael Bordin, Júlio César Mendes Soares, Luis Eduardo de Souza, Maria Lucia Pozzatti 
Flôres, Maximilian Fries, Miguel Guterres Carminatti, Moises Razeira, Osmar Francisco 
Giuliani, Reginaldo Fabiano da Silva Afonso e Vinicius Matté. Segundo a Convocação os 
pontos de pauta da reunião foram: 1. Informes; 2. Finalização do processo de distribuição 
de diárias; 3. Encaminhamentos do GTInfra e deliberações sobre Infraestrutura 
necessária para o funcionamento do Cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, 
Geofísica e Geologia. Como o ponto de pauta n. 3 é uma deliberação coletiva, a reunião foi 
realizada conjuntamente entre a Comissão de Curso de Geologia, Geofísica e Engenharia 
Ambiental e Sanitária. Havendo quórum foi iniciada a reunião pelo Coordenador do Curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária. 1. Informes: Não houveram informes. Houve inversão do 
ponto de pauta n. 2 pelo ponto n. 3. 3. Encaminhamentos do GTInfra: O Prof. Rojas explana 
para as 3 Comissões de Curso, que o Grupo de Trabalho de Demandas e Infraestrutura do 
Conselho do Campus (GTInfra) encaminhou 4 demandas para discussão entre os pares. A 
demanda 1 consiste no arruamento da área 1 do Campus Caçapava do Sul. Foi apresentado 
aos docentes o plano de arruamento enviado pela Pro-Reitoria de Planejamento, que havia 
sido previamente encaminhado a todos os docentes. A proposta de arruamento foi colocada 
em votação, sendo aprovada por unanimidade. A demanda 2 consiste na localização da Casa 
do Estudante, e da destinação de um espaço para caracterizar como Residencial na área 2 do 
Campus. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade da forma como encaminhada 
pelo GTInfra. A demanda 3 consiste na localização da Litoteca da CPRM e do Centro de 
Referência em Ensino de Geologia. Foi discutido entre os pares e ficou definido que os 
membros das 3 Comissões recebam os planos de ocupação da área de 2 e que trabalhem no 
sentido de contribuir com a distribuição de espaços. Essa demanda será novamente discutida 
nas 3 Comissões de Curso. A demanda 4 consiste no mapeamento dos espaços construídos: 
área, função e uso. O Prof. Rojas argumenta que, para uma otimização dos espaços 
construídos e divisão dos espaços que satisfaça todos os setores do Campus, considerando 
uma ampla discussão, está sendo executado pelo GTInfra com a participação de todos os 
membros da comunidade acadêmica, um mapeamento dos espaços, primeiramente em uma 
planilha que envolva todos os espaços existentes e que estão em construção, onde se 
identifica o número da sala, a área correspondente, função, uso, compartilhamento, densidade, 
entre outros fatores. Para contribuir com o GTInfra, os docentes coordenadores dos cursos de 
Engenharia Ambiental e Sanitária, Geofísica e Geologia propuseram uma segunda planilha, 
que contém todas as componentes curriculares obrigatórias de cada um dos 3 cursos, onde se 
identificam o nome, área do conhecimento, carga horária prática e teórica, qual a carga horária 
realmente utilizada em sala de aula comum,  em laboratório e em campo, no caso de uso de 1 
ou mais laboratórios, qual o laboratório (existente ou não na estrutura atual do campus) e 
justificativa, além de justificativa para a atividade de campo. Após ampla discussão, onde 
grande parte dos membros das comissões se manifestaram, ficou decidido por unanimidade 
que a planilha é um instrumento útil na identificação do uso dos espaços físicos, da forma 
como consta no PPC dos cursos. Dessa forma, ficou decidido que as 2 planilhas e demais 
documentos serão encaminhados para os membros, que terão um prazo de 30 dias para 
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contribuir. Na próxima reunião das comissões de curso a planilha será novamente deliberada 
onde então será colocada em aprovação um documento com as demandas de cada curso, a 
ser encaminhado para o GTInfra. A reunião foi encerrada as 16:00 por não haver tempo de 
deliberar sobre os demais pontos de pauta, que serão discutidos na próxima reunião. Nada 
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16:00 horas, e eu, Prof. Felipe Caron, lavrei a 
presente Ata, constando de sessenta e seis (66) linhas que, após lida e achada conforme, será 
aprovada e assinada por todos os  membros da Comissão presentes na reunião. 
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