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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniram-se 
através da ferramenta “Google Meet”, a Profª Drª Silvana Maria Gritti, 
Diretora do Campus Jaguarão; a Coordenadora Acadêmica Profª. Simone 
Alves; a Coordenadora Administrativa Tatiane Oliveira; a Coordenador 
Substituta do Curso de Turismo Profª Ângela Bento Ribeiro; a 
Coordenadora do Curso de Pedagogia Presencial Marilu May; o 
Coordenador do Curso de Letras Espanhol Profº Carlos Rizzon; 
Coordenadora do Curso de Letras Português Profª Renata Silva; a 
Coordenadora da Comissão de Pesquisa Profª. Leonor Simioni; o 
Coordenador da Comissão Local de Extensão o Historiador Alexandre Villas 
Boas, o Coordenador do PPGEdu Professor Lúcio Hammes; a Coordenadora 
do Curso de Letras UAB Profª Isaphi Alvarez; o Representante dos 
Docentes Prof. Caiuá Al-Alam; a coordenadora do curso de Letra Português 
EAD Profª Marcela Wanglon Richter; o Coordenador do curso de Produção 
e Política Cultural Profº Gabriel Chati; a Representante TAEs Lorena Telis; 
os Representantes Discentes Lucas Lage e Gabriel Solimeno. A Diretora 
observou o quórum e deu início a reunião. PAUTA 1. Minuta do professor 
titular. A Diretora relata que a minuta em tela, foi discutida e, contou na 
ocasião, com a presença de muitos docentes, sendo, logo após, 
compartilhada com os demais professores do campus, para que assim, 
pudessem contribuir na elaboração da minuta. Mais adiante, um grupo de 
professores se comprometeu em trabalhar mais profundamente no tema, 
resultando nesta última versão que foi enviada aos Conselheiros para a 
apreciação. Após, a Diretora colocou em regime de votação as sugestões 
sobre a Minuta de Professor Titular e foi APROVADA pelos 
Conselheiros. PAUTA 2. Processo de redistribuição do servidor Ricardo 
Brião Lemos. A Conselheira Tatiane informou que a FURG se manifestou 
oferendo um cargo de médico. Caso não houvesse interesse no cargo de 
médico, a FURG disponibiliza o cargo de Enfermeiro. Em contato com a 
Reitoria, a Diretora foi informada de que a Reitoria se interessa pelo cargo 
de médico. Em contrapartida, a Reitoria irá disponibilizar um cargo de 
Administrador de Assistente de Administração. O Conselheiro Alexandre 
comentou que redistribuição entre duas Instituições os códigos devem ser 
de mesmo nível, mas entre a Reitoria e nosso campus não há essa 



necessidade. Além disso, chamou a atenção de que se trata de uma 
solicitação de redistribuição que envolve saúde familiar. Em seguida, a 
Conselheira Leonor chamou a atenção que a redistribuição da professora 
Aline teve uma movimentação da Reitoria, mas até agora a vaga não foi 
preenchida. Após, a Conselheira Lorena comentou que a vaga ser trocada 
por um enfermeiro, a preocupou muito porque não se trata de um 
administrador e a Secretaria ficaria sem um servidor. Com este novo 
cenário, a Conselheira acredita ser melhor. Mas adiante, o Conselheiro 
Caiuá comentou que o mesmo pacto que está sendo feito agora com a 
redistribuição em tela, foi feito com a redistribuição de uma colega 
docente do Curso de História, mas não Reitoria naõ cumpriu sua parte até 
agora. Assim, o Conselheiro Cauá solicitou que a Diretora chame a atenção 
da Reitoria, em um despacho, as outras vagas que necessitam ser 
preenchidas. Após, o Conselheiro Gabriel sugere que a Reitoria aponte os 
números de códigos de vaga para recompor as necessidades do campus 
Jaguarão, já que há concurso em aberto. No final, a Conselheira Tatiane 
comenta que há a possibilidade de incluir todas as sugestões no processo, 
além de haver a possibilidade de inserir quaisquer documentos que forem 
necessários para o fortalecimento do pacto. Assim, a Diretora colocou em 
regime de votação a solicitação de redistribuição do servidor Ricardo Brião 
Lemos e foi APROVADA pelos Conselheiros, com abstenção do Conselheiro 
Caiuá. Não havendo mais nada a tratar, eu Cláudio Colares Alves, lavrei a 
presente ata que será assinada por mim e pela Profª Drª Silvana Maria 
Gritti, diretora do campus Jaguarão, da UNIPAMPA. 

 

 

Assinado eletronicamente por CLAUDIO COLARES ALVES, Secretário Executivo, em 
19/07/2021, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais 
aplicáveis. 

 

 

Assinado eletronicamente por SILVANA MARIA GRITTI, Diretor(a) Campus Jaguarão, em 
19/07/2021, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais 
aplicáveis. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
site https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id
_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0573571 e o código 
CRC FABBBF96. 
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