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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA (226ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
CÂMPUS DE PARANAÍBA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às
treze horas e trinta minutos, reuniram-se, ordinariamente, via videoconferência por meio do
Google Meet, por convocação do Presidente do Conselho de Câmpus, Wesley Ricardo de
Souza Freitas, para tratar de assuntos rela�vos ao Edital de Convocação nº 12/2021-
CAS/CPAR/UFMS, os conselheiros: Alexandre José de Souza Peres (Coordenador do Curso de
Psicologia - Bacharelado); Thiago Donda Rodrigues (Coordenador do Curso de Matemá�ca –
Licenciatura); Angélica Nunes Ferreira ( Subs�tuta da Coordenadora de Gestão Acadêmica) e
Renata Bellenzani (Representante Docente). Ausência jus�ficada do conselheiro Dalton de
Sousa (Coordenador do Curso de Administração – Bacharelado). O mandato do representante
técnico-administra�vo encerrou em 28 de março de 2021, conforme estabelece o inciso IV, do
art. 36, do Estatuto da UFMS (Resolução n.º 35/2011-COUN). A Direção do Câmpus de
Paranaíba enviou os O�cios nº 42/2021 e nº 43/2021 - GAB/CPAR/UFMS ao SISTA/MS
solicitando a indicação de novo representante técnico-administra�vo. Já o mandato do
representante discente encerrou em 31 de março de 2017, conforme estabelece o inciso V, do
art. 4º, do Regimento das Unidades da Administração Setorial – Resolução COUN n.º 50/2012.
Foram enviados o O�cio nº 19/2017/DIR/CPAR/UFMS, O�cio nº 51/2017/DIR/CPAR/UFMS,
O�cio nº 47/2018 - GAB/CPAR/UFMS, O�cio nº 89/2018 - GAB/CPAR/UFMS, O�cio nº 85/2019
- GAB/CPAR/UFMS, O�cio nº 27/2020 - GAB/CPAR/UFMS e OFÍCIO nº 79/2021 -
GAB/CPAR/UFMS solicitando a indicação de novo representante discente. O Presidente
verificou a existência de quorum e declarou aberta a reunião. 1) Aprovação da Ata da 225ª
Reunião Ordinária: Procedeu-se à discussão da Ata da reunião anterior e, não havendo
emendas nem impugnações, foi considerada aprovada a Ata da 225ª Reunião Ordinária,
realizada em 20 de setembro de 2021. 2) Expediente: O Presidente solicitou a inclusão de
dois itens na pauta: 2.1) Apreciação do relatório final e pedido de prorrogação do projeto de
pesquisa "O léxico brasileiro da personalidade: estudos com a língua portuguesa brasileira e
outras línguas nacionais", coordenado pelo docente Alexandre José de Souza Peres (Processo
nº 23456.000663/2019-90); e 2.2) Apreciação da submissão ao Edital da UFMS, AGECOM nº
04/2021 da proposta da Obra in�tulada “Transtorno do Espectro Au�sta na Universidade: Da
Pesquisa Básica a Aplicada”, pela docente Ana Luiza Bossolani Mar�ns (Processo nº
23456.000784/2021-56). Em votação, foi aprovada por unanimidade a inclusão de ambos os
processos na pauta da reunião. 3) Apreciação das Resoluções emi�das ad referendum:  Após
leitura, em discussão, foram homologadas, por unanimidade, as Resoluções do Conselho de
Câmpus de números 277, 280, 281, 282, 283 e 284 (as de nº 278 e 279 foram perdidas),
emi�das ad referendum (Resolução CAS/CPAR/UFMS n.º 285/2021). 4) Apreciação da Minuta
do Regimento do Laboratório de Psicologia do Câmpus de Paranaíba (Processo nº
23456.000729/2021-66): O Presidente apresentou a minuta ao Plenário, destacando os
pontos mais importantes. Observou que o documento já havia passado pelo crivo do
Colegiado do Curso de Psicologia. Subme�do à votação, foi aprovado por
unanimidade (Resolução CAS/CPAR/UFMS n.º 286/2021). 5) Apreciação das Minutas do
Regulamento e do Manual do Biotério do Câmpus de Paranaíba (Processo nº
23456.000729/2021-66): Apresentadas as minutas ao Plenário, foram discu�dos os pontos
mais importantes, o Presidente ressaltou que os documentos foram elaborados pela
bioterista responsável. Em votação, ambos os documentos foram aprovados por
unanimidade (Resolução CAS/CPAR/UFMS n.º 287/2021 e Resolução CAS/CPAR/UFMS n.º 30/11/2021
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288/2021). 6) Apreciação do relatório final e pedido de prorrogação do projeto de pesquisa
"O léxico brasileiro da personalidade: estudos com a língua portuguesa brasileira e outras
línguas nacionais", coordenado pelo docente Alexandre José de Souza Peres (Processo nº
23456.000663/2019-90): O Presidente apresentou os documentos con�dos no processo e o
parecer favorável da Comissão Setorial de Pesquisa - CPAR - CSP/CPAR. Em votação, por
unanimidade, foi aprovado o pedido de prorrogação, por mais 24 meses, do Projeto de
Pesquisa in�tulado "O léxico brasileiro da personalidade: estudos com a língua portuguesa
brasileira e outras línguas nacionais", sob a coordenação do servidor docente ALEXANDRE
JOSÉ DE SOUZA PERES – Siape n.º 15566077, bem como o relatório apresentado contendo os
resultados até então ob�dos no referido projeto (Resolução CAS/CPAR/UFMS n.º
289/2021). 7) Apreciação da submissão ao Edital da UFMS, AGECOM nº 04/2021 da
proposta da Obra in�tulada “Transtorno do Espectro Au�sta na Universidade: Da Pesquisa
Básica a Aplicada”, pela docente Ana Luiza Bossolani Mar�ns (Processo nº
23456.000784/2021-56): Após análise da documentação con�da no processo, de forma
unânime, o Conselho manifestou-se favoravelmente à submissão, ao edital da Editora da
UFMS (AGECOM nº 04/2021), da proposta da Obra in�tulada "Transtorno do Espectro Au�sta
na Universidade: Da Pesquisa Básica a Aplicada", pela servidora docente ANA LUIZA
BOSSOLANI MARTINS - Matrícula Siape nº 21182579 (Resolução CAS/CPAR/UFMS n.º
290/2021). 8) Avaliação Anual de Desempenho do Pós-Graduando do docente RAILDO
SANTOS DE LIMA (Processo nº 23456.000785/2021-09): O Presidente apresentou ao Plenário
a documentação encaminhada pelo servidor Raildo, especialmente o Relatório, referente ao
período de 30/10/2020 a 30/10/2021, onde consta o seu desempenho acadêmico. Observou
que a defesa está prevista para 17/02/2022 e que o docente retornará no início do semestre
le�vo 2022.1, razão pela qual não será renovado o contrato da professora subs�tuta Aline. Em
votação, foi aprovada, por unanimidade, a avaliação anual do Pós-Graduando do docente
Raildo Santos de Lima (Resolução CAS/CPAR/UFMS n.º 291/2021). 9) Assuntos Diversos:
Foram discu�das sugestões para a recepção dos calouros em 2022, com o desenvolvimento
de ações culturais. O Presidente sugeriu reduzir o número de palestras, visto que são muitas
informações que os ingressantes não conseguem absorver todas de uma vez. Assim, melhor
seria que as ações de acolhimento ocorram durante todo o semestre e não acumuladas em
uma única semana. Também foram deba�das ações de divulgação das formas de ingresso nos
cursos de graduação do CPAR, especialmente o curso de Matemá�ca. O Presidente ressaltou
que há tendência de retorno das a�vidades presenciais se a pandemia con�nuar a regredir.
Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e
trinta e cinco minutos e, para constar, eu, Angélica Nunes Ferreira,  secretária, lavrei a
presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e pelos membros
presentes.

 

 

 

                                                            Paranaíba-MS, 29 de novembro de 2021.

(Ata Aprovada na 227ª - Ducentésima Vigésima Sé�ma - Reunião Ordinária)

 

Wesley Ricardo de Souza Freitas,

Presidente.                                                    

 

Alexandre José de Sousa Peres,

Coordenador do Curso de Psicologia - Bacharelado

 30/11/2021
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Thiago Donda Rodrigues,

Coordenador do Curso de Matemá�ca - Licenciatura

 

Dalton de Sousa,

Coordenador do Curso de Administração - Bacharelado    

 

Ani Caroline Machado,

Coordenadora de Gestão Acadêmica 

 

Renata Bellenzani

Representante Docente
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Conselheiro(a), em 29/11/2021, às 13:51, conforme horário oficial de Mato
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de outubro de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2886094 e o código CRC 9A72FBD6.
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