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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um , reuniram-
se no Campus Jaguarão da Universidade Federal do Pampa, online pela 
ferramenta google meet, a Profª Drª Ana Cristina da Silva Rodrigues; a 
Coordenadora Acadêmica Profª Paula Selbach; a Coordenadora Acadêmica 
Lorena Telis; a Coordenadora Substituta do Curso de PPC Profª Sátira 
Machado; a Coordenadora do Substituta Curso de Pedagogia Presencial 
Profª Simone Alves; a Coordenadora do Curso de Letras EaD a Profª 
Marcela Richter; a Coordenadora do Curso de Espanhol Porfª Geice Nunes; 
a Coordenadora Substituta do Curso de Letras Português Profª Ana Lúcia 
Boéssia; Coordenadora do Curso de História Profª Letícia Ferreira; a 
Coordenadora do Curso de Letras UAB Profª Isaphi Jardim; o Coordenador 
do Mestrado Prof. Lúcio Hammes; Representantes TAEs Edison Schuch e 
Cesar Radtke; os Representantes Discentes Mayara Souto; Mahara Santos 
e Lucas Lage. O professor Walker Pincerati estava presente. PAUTA 1. 
Homologação das eleições no câmpus. A Coordenadora Acadêmica Paula 
Selbach iniciou a reunião e conduziu as votações para a homologação das 
eleições gerais do câmpus (A Diretora enfrentou problemas técnicos e não 
conseguiu entrar no início da reunião). Em regime de votação foram 
homologadas as eleições do câmpus por UNANIMIDADE. PAUTA 2. 
Redistribuição do professor Walker Douglas Pincerati. A Coordenadora 
Acadêmica comentou que em contato com a Reitoria, soube que não há 
previsão de preenchimento de vaga, o que significa que se corre o risco de 
a vaga ser perdida. Salientou a dificuldade de os alunos  do Curso de Letras 
EaD de terem todas as disciplinas. A Conselheira Sátira informou que as 
disciplinas relacionadas com os estudos sobre a questão do negro, ela já 
havia se colocado à disposição. Em seguida, a Conselheira Marcela 
comentou que o Conselho tem aprovado horários com lacunas, o que 
chama a atenção para a estrutura do curso que precisa ser aperfeiçoada. 



Quanto à redistribuição do professor Walker Pincerati,  a Conselheira 
Marcela é a favor. Também, chamou a atenção para a atuação do 
professor Walker que se doou para o Curso. Solicitou que esta vaga venha 
para o Curso, que não se perca esta vaga e não custe a chegar. Lembrou 
também que a saída do professor Walker não irá desestruturar o Curso de 
Letras EaD.  Após, a Coordenadora Acadêmica comentou que a 
redistribuição não é um direito do servidor. Mais adiante, a Conselheira 
Ana Boéssio comentou que o Curso de Letras EaD deverá suprir as 
necessidades. Mas perguntou se o Curso de Letras presencial terá de se 
responsabilizar por alguns componentes? O Curso Presencial também está 
se organizando para dar conta da falta de professores que o Curso tem. 
Solicitou que fosse bem pensado para que a demanda não recaia sobre o 
Curso Presencial.  Em seguida, a Conselheira Simone comentou que com a 
atual estrutura do Curso e com as mudanças que se vê a frente que serão 
feitas pelo governo, também se coloca desfavorável a redistribuição. Para 
a liberação do professor, a Conselheira Simone comentou que é necessário 
que venha a vaga em seguida. Após, a Diretora Ana Cristina – que entrou 
na reunião, depois de dificuldades técnicas – comentou que se 
surpreendeu a partir de um despacho da Coordenação Acadêmica que fez 
com que a Reitoria solicitasse todo o fluxo de novamente, o que para a 
Diretora é um desrespeito pelo trabalho que foi feito por todos. Também, 
chamou a atenção para a busca das vagas que ainda não chegaram. A 
Diretora também comentou que não concorda com o despacho da 
Coordenação Acadêmica já que não enseja as discussões feitas no 
Conselho; e não acredita que seja um problema somente do Curso de 
Letras EaD, mas de toda uma estrutura da Universidade. Após, a 
Conselheira Geice informou que a professora Aden está em processo de 
remoção para o câmpus Bagé. Também, comentou que há a necessidade 
de ver a documentação em que mostra a previsão das disciplinas e quem 
irá ministrar. Chamou a atenção para ter cuidado com a documentação, 
pois assim ocorreu com a professora Cátia. Em seguida, a Conselheira 
Marcela comentou que o Curso de Letras EaD não pode se responsabilizar 
por tudo. O Curso de Letras Presencial não pode ser responsabilizado pelos 
problemas que ocorrem com o Curso de Letras EaD. Espera um dia ter um 
grande Curso de Letras. Mais adiante, o professor Walker comentou que 
abriu um processo de redistribuição em uma Instituição Superior de 
Ensino, no Paraná, mas informou a todos o que havia solicitado uma 
redistribuição. O professor Walker chamou a atenção de que a Lei 8.112 
prevê a redistribuição e ficou surpreso quando viu que depois de ter sido 
aprovada a redistribuição, um despacho desfez tudo o que havia sido 
discutido. Também, chamou a atenção de que o Curso de Letras Presencial 
não tem de ser responsabilizado, mas lembrou que professores vários de 
outros cursos se colocaram e colaboram com o Letras EaD. Há também a 
questão dos Concursos que estão abertos em outras Universidades. Após, 



a Coordenadora Acadêmica chamou a atenção de que o processo tramitou 
equivocadamente nas instâncias internas faltando o seu Parecer Analítico 
segundo a Instrução Normativa UNIPAMPA nº1, 29 de setembro de 2020 e, 
por esta razão, o processo retornou para a unidade considerando que a 
Instrução é taxativa ao exigir “I – parecer analítico, emitido pela chefia 
imediata da unidade, justificando o interesse na redistribuição, 
independente da garantia de reposição imediata da vaga”. Ademais, as 
atas anexadas não se manifestam sobre a solicitação de redistribuição 
considerando inexistência de prazo para a reposição imediata da 
vaga.  Acredita que  os Cursos continuarão a pedir as vagas das 
redistribuições, três (3) vagas de docentes somente no Campus Jaguarão, 
mas é necessário entender. Após, a Diretora comentou que se 
convencionou incluir Parecer de um Conselheiro para uma análise de 
todos e isso foi feito pelo professor Alan. Foi incluso, ainda, o Parecer 
Analítico assinado pelo professor Lucio, que substituiu a Diretora na época. 
A Coordenadora Acadêmica colocou que ela é a atual chefia imediata do 
professor Walker e que poderia ter inserido o seu parecer no processo no 
dia 03 de janeiro de 2021, ao invés da diretora Ana Cristina. Colocou 
também que o parecer do conselheiro não substitui o da chefia imediata. A 
Professora Paula Selbach coloca que foi deslegitimada com os equívocos 
de tramitação interna do processo que ignorou a instância da Coordenação 
Acadêmica. A sugestão de encaminhamento da Coordenadora Acadêmica 
é votar a redistribuição do professor, “independente da garantia de 
reposição imediata da vaga” conforme Instrução Normativa UNIPAMPA 
nº1, 29 de setembro de 2020, e que o Curso de Letras Português  EaD 
Institucional se responsabiliza por todos os componentes curriculares 
que estariam ao encargo do professor Walker. Em regime de votação foi 
aprovada a redistribuição do professor Walker, tendo os encargos 
docentes sob a responsabilidade do Curso de Letras EaD, assim como, o 
Curso está ciente de que não há garantia de reposição imediata da vaga. 
Não havendo mais nada a tratar, eu Cláudio Colares Alves, lavrei a 
presente ata que será assinada por mim e pela Profª Drª Paula Trindade da 
Silva Selbach, Coordenadora Acadêmica do câmpus Jaguarão, da 
UNIPAMPA. 

 

 

Assinado eletronicamente por CLAUDIO COLARES ALVES, Secretário Executivo, em 
19/07/2021, às 14:46, 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 14:54, 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 0573543 e o código 
CRC 5EF0BBB6. 
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