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Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se no Campus 1 

Jaguarão da Universidade Federal do Pampa, a Professora Doutora Ana 2 

Cristina da Silva Rodrigues, Diretora do câmpus; a Coordenadora Acadêmica 3 

Profª Paula Selbach; o Coordenador Administrativo Substituto Charles do 4 

Amaral; a Coordenadora do Curso de Turismo Profª Alessandra Farinha; a 5 

Coordenadora do Curso de Letras Português Profª Leonor Simioni; a 6 

Coordenadora do Curso de Letras Espanhol Profª Geice Nunes; o Coordenador 7 

da Curso de Produção Cultural Prof. Alan de Melo; o Coordenador do Curso de 8 

Letras modalidade EaD Prof. Walker Pincerati; a Coordenadora do Curso de 9 

História  Prof. Letícia Ferreira; os Representantes TAEs Edison Schuch e 10 

Cesar Radtke; os Representante Discentes Lucas Lage e Pietra Carilho;  e o 11 

secretário executivo Cláudio Alves. A Diretora verificou o quórum e deu início a 12 

reunião. PAUTA 8 – INFORMES DA COORDENAÇÃO ADMINISTRTATIVA. O 13 

Conselheiro Charles projetou em tela para os presentes à reunião: a.  uma 14 

tabela em que especifica os encargos dos servidores que estão locados na 15 

Secretaria Administrativa. O objetivo é de informar aos que irão necessitar da 16 

Secretaria a quem deve se dirigir; b. lembrou a todos de entrar em contato com 17 

responsáveis quando precisar de carro, das salas, do auditório, etc. Os eventos 18 

estão na programação do câmpus, mas é necessário que os setores que 19 

cuidam desses itens tenham a confirmação o mais rápido possível. PAUTA 6 – 20 

AJUSTES NA PROGRAMAÇÃO DO CAMPUS. A Diretora informou que 21 

muitos não sabem que existe uma programação do campus. Isso acontece 22 

dentro dos cursos. Solicitou que os Coordenadores dos Cursos tocassem 23 

nesse ponto de novo em reuniões. PAUTA 14 – SEMANA DA ACOLHIDA. A 24 

Conselheira Letícia fez uma proposição de que houvesse uma comunicação 25 

melhor do que está acontecendo no câmpus. Comentou que não se sentiu 26 

desconfortável pela falta de comunicação do que haveria naquela semana. 27 

Assim sugeriu que houvesse um boletim semanal do câmpus. A Diretora 28 

comentou que existe uma servidora para atender a essa demanda. A 29 

Conselheira Leonor comentou que ainda tem ingressantes na sala de aula. Os 30 

próprios alunos estão perdidos. Comentou que a semana da acolhida deve ser 31 

repensada o que se pode fazer para os alunos que entraram agora para que 32 

não haja evasão. O Conselheiro Caiuá comentou que a proposta de ter um 33 

boletim toda a semana é uma ótima ideia.  Após, a Diretora solicitou os nomes 34 

dos bolsistas de gestão para poder marcar um encontro. Em seguida a 35 

conselheira Paula comentou da necessidade de a semana acontecer naquela 36 

data. Citou que os alunos bolsistas se envolveram no projeto, ainda que a 37 

bolsa estivesse terminando. Durante o diálogo, os Conselheiros discutiram a 38 

necessidade de o bolsista ter uma senha para digitalização, impressão, uma 39 

pequena cota, se possível. O Conselheiro Walker se colocou à disposição em 40 

fazer uma oficina de como trabalhar em um site. Ficou acordado que no dia 41 



dezesseis de maio, das nove horas com teto às doze, uma oficina oferecida 42 

pelo professor Walker de como fazer uma página na internet. PONTO 17 – 43 

INCLUSÃO DE ATIVIDADES NA PROGRAMAÇÃO DO CAMPUS. A 44 

Conselheira Leonor informou que noite dia dezessete de maio na sala 45 

trezentos e doze haverá uma atividade do Curso de Letras e solicitou para 46 

incluir na Programação. Também, o evento do dez de junho, data em que se 47 

celebra o dia da Língua Portuguesa. Quanto a semana acadêmica, esta será 48 

no período de dez a quatorze junho. Aproveitando, a semana Acadêmica do 49 

Turismo será no período de  três a sete de junho. O discente Roberto do Curso 50 

de PPC propôs para o dia 24 de maio um evento sobre a questão dos ciganos. 51 

Ainda falta entregar o projeto. No diálogo, os Conselheiros foram informados 52 

sobre Jornadas Universitárias da Reforma Agrária no período de vinte e sete 53 

de maio a primeiro de junho. No último dia deste evento (dia primeiro de junho) 54 

haverá uma saída de campo para um assentamento em Herval. Esta saída 55 

será Coordenada pelo Professor Guinter Tlaija Leipnitz. Todos os Conselheiros 56 

acordaram com a inserção desta programação e uso do micro enviada pelo 57 

professor em tela.  Em seguida, a Diretora comentou sobre o uso do micro para 58 

os alunos irem ao CONSUNI para participarem das discussões sobre o estatuto 59 

da casa do estudante e a questão das faltas. Uma vez que não será discutido 60 

esse assunto na próxima reunião do CONSUNI, existe a possibilidade de fazer 61 

uma pré-agenda. Ao final a Conselheira Alessandra comentou que nos dia dois 62 

e três de maio haverá uma oficina sobre stand up ecológico em substituição ao 63 

evento Mateando com o Turismo. Após as intervenções dos Conselheiros, a 64 

Diretora pôs em regime de votação e as novas datas e eventos foram  65 

aprovados por UNANIMIDADE, com a necessidade de ver disponibilização do 66 

micro. PAUTA 10. Redistribuição do professor Tristão.  O Conselheiro Alan 67 

relatou que o curso PPC em reunião decidiu não solicitar um concurso para o 68 

lugar do professor Thiesen que se aposentou. Nesta reunião forma analisados 69 

dois perfis. O escolhido foi o do professor Tristão que tem formação em Artes, 70 

o que o Curso de Produção Cultural, necessita. A Diretora comentou que é 71 

urgente que essa vaga seja preenchida sob pena de corrermos um grande 72 

risco. Ainda, o Conselheiro Alan comentou que o professor Sandro pediu para 73 

sair do NDE, no momento em que ele era o presidente. A pauta da próxima 74 

reunião do NDE no dia 15 de maio é de reestruturação. Comentou também que 75 

já foi dialogado no Curso uma mudança de PPC. O Curso esbarra no número 76 

de professores que torna difícil transformar o Curso com múltipla graduação. A 77 

Diretora comentou que nesse debate no Curso, se pense em diminuir o número 78 

de vagas, mas em seguida se pense em outro curso. É necessário que se 79 

pense na RAP (relação Aluno/Professor) que é de um professor para dezoito 80 

alunos. Após a fala da Diretora, o Conselheiro Walker comentou que o Letras 81 

EaD está com uma lacuna de professor de Literatura porque só há um 82 

professor. Essa necessidade vai ser maior a frente. Em seguida, o conselheiro 83 

Caiuá sugeriu uma pauta para essa discussão sobre o EaD e UAB. Há uma 84 

necessidade de debate sobre a estruturação dessas modalidades de ensino. A 85 

Diretora chamou a atenção a uma reunião extraordinária sobre isso. Ainda, a 86 

Conselheira Leonor chamou a atenção de que não se sabe se os docentes 87 

pertencem à Instituição ou ao campus. Logo em seguida, a Diretora comentou 88 

que o docente pertence ao campus e não aos cursos, assim, pode-se 89 

argumentar que a RAP seja do campus. Após, a Diretora colocou em regime de 90 

votação a redistribuição do professor Wayne Tristão Gonçalves foi aprovado 91 

por UNANIMIDADE. PONTO 11. Solicitação de Processo Seletivo para 92 

Professor Substituto/Vaga afastamento do professor Gabriel Chati – término do 93 
contrato da professora Sabina Sebasti em 2019/01. Após uma breve fala do 94 

Conselheiro Alan sobre esta pauta, a Diretora colocou em regime de votação e 95 



foi aprovado por UNANIMIDADE. PONTO 12. Mudança de exercício do 96 

professor Gustavo Ruiz Chievo. No Curso de PPC foi discutido que neste 97 

momento não há como acolher em razão de não haver disciplinas obrigatórias. 98 

Haverá como conseguir disciplinas, mas não há disciplinas obrigatórias. Caso 99 

este professor consiga com a Instituição ou por meio judiciário, haverá como 100 

locar. Na discussão, foi chamada a atenção de que na reunião da Comissão de 101 

Ensino foi negada sua remoção para o campus local. Em regime de votação o 102 

pedido de remoção do professor foi INDEFERIDO pelo conselho do campus, 103 

uma vez que a área está coberta pelo Curso. Todavia se a gestão superior 104 

entender ser o direito do professor de vir para o campus, o Curso não se opõe. 105 

PAUTA 13. EDITAL PET/ÁFRICA. A conselheira Letícia comentou que ficou 106 

sabendo da impossibilidade de o câmpus Jaguarão concorrer no edital do 107 

PET/África. A própria Conselheira enviou um e-mail à PROGRAD questionando 108 

essa impossibilidade, enquanto outros câmpus de humanas poderiam se 109 

inscrever. A PROGRAD deu uma resposta muito evasiva sem explicar 110 

claramente a razão. Após, a Conselheira Geice comentou que seria 111 

interessante solicitar outro PET/África, uma vez que há dois PET/Letras. Um 112 

em Bagé e outro em Jaguarão. Em seguida, o Conselheiro Caiuá chamou a 113 

atenção de que o Curso de História tem uma adesão muito grande para este 114 

Edital. Informou também que o CLAA/PET respondeu depois ao campus 115 

Jaguarão, que a impossibilidade de concorrer ao edital baseado em uma ATA 116 

de 2016, e no Memorando 009/2016. A Diretora comentou que a justificativa de 117 

uma ATA  e um memorando não é válido. Esses documentos eram válidos 118 

naquele contexto.  Assim ficou acordado o seguinte encaminhamento: a. 119 

posicionamento com a postura do CLAA/PET de não responder ao último e-120 

mail enviado pelo Curso de História Licenciatura, b. posicionamento contra a 121 

exclusão do câmpus Jaguarão na participação do edital; c. envio de pedido de 122 

uma reunião com o CLAA/PET. PAUTA 18. Alteração da minuta de murais 123 

do campus. A Conselheira Geice solicitou que haja um espaço para os 124 

programas PET e PIBID. Alteração artigo 2 inclusão dos programas PET e 125 

PIBID. PAUTA 15. Representação discente e TAE dos novos Cursos de 126 

Letras. Quanto aos representantes Discentes, na última reunião os nomes 127 

forma passados, ainda faltam os TAEs. A Diretora chamou a atenção para a 128 

Comissão Eleitoral Local. A Diretora solicitou que o conselho respalde as 129 

designações que é uma atribuição da Gestão. Dessa forma, os componentes 130 

da Comissão são: Professor Edison Cruxen, o TAE Ruggéry Demarco e o 131 

Discente Wendel de Oliveira Lucena. Para a Comissão Eleitoral Pró-Consulta: 132 

Professora Letícia Ferreira e o TAE Rugéry Demarco. Como inserção: a 133 

Coordenação Acadêmica: necessidade de usar uma identificação com foto 134 

para a retirada de livro.  PONTO 16. Coordenação dos Cursos de Letras.   135 

Em sua fala a Conselheira Leonor informou que no dia 15 de agosto de 2018 136 

chegou da PROGRAD um e-mail informando que o MEC aprovou os Cursos de 137 

Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa, sendo a Coordenadora 138 

Professora Leonor Simioni e o Curso de Letras Espanhol e Literatura 139 

Hispânica, sendo a Coordenadora Professora Geice Peres Nunes. No entanto, 140 

chamou muito a atenção das professora Geice e Leonor o fato de que no dia 141 

da posse como Coordenadoras, a Reitoria não soubesse da existência desses 142 

novos Cursos e, em outra ocasião, quando foi solicitado um e-mail para os 143 

Cursos de Letras Português, houve a informação de que a lista de e-mails 144 

gerada automaticamente para os cursos de graduação, a partir do cadastro dos 145 

coordenadores na PROGEPE, não continha os e-mails das professoras. Em 146 

contato com a PROGRAD, os novos Cursos de Letras Português e Letras 147 

Espanhol são reconhecidos, assim como as Coordenadoras, todavia, no 148 

SIPPEE não existe menção de nenhum deles, apenas do curso Letras 149 



Português/Espanhol. Para melhor esclarecimento, a Conselheira Leonor 150 

projetou a portaria que nomeia os novos coordenadores (portaria 154 de 2019), 151 

em que constam seu nome como Coordenadora do Letras Português e o nome 152 

da professora Geice Nunes como coordenadora do Curso de Letras Espanhol, 153 

ambas com direito a FCC, porém, ainda não recebera. Mais adiante, a 154 

Conselheira Leonor mostrou na projeção a página do E-MEC em que se podia 155 

ver o curso de Letras Português e o nome da Coordenadora Leonor Simioni, 156 

mas o Curso de Espanhol não aparece no E-MEC. A conselheira ainda 157 

acrescentou que ela e a professora Geice não possuem acesso ao GURI para 158 

visualização dos planos de ensino dos docentes e solicitações de trancamento 159 

dos alunos de nenhum dos três cursos. Logo após, o Conselheiro Caiuá 160 

dialogou sobre a medida do Governo de terminar com FGs em algumas 161 

universidades. Ainda, a Conselheira Leonor questiona para quem foi o FCC 162 

que era da professora Luciana Domingo do extinto Curso de Letras Português 163 

Espanhol, cuja coordenação também ficou a cargo da professora Leonor, 164 

conforme portaria 168 de 2019. Depois, o Conselheiro Caiuá questionou se 165 

uma audiência com o Reitor não ajudaria. Após o debate sobre, a Diretora 166 

sugeriu os seguintes encaminhamentos: a. as professoras não mais 167 

responderão pelos cursos uma vez que os nomes das coordenadoras não 168 

estão nas plataformas da Instituição; b. Presença do Reitor e dos Pró-Reitores 169 

no Campus para esclarecimentos; c. encaminhar para os registros nos 170 

diferentes sistemas das divisões responsáveis que as professoras Leonor e 171 

Geice são coordenadoras dos novos cursos; d. a Coordenação Acadêmica 172 

apenas receberá os registros. PAUTA 23 – Instalação das Academias ao ar 173 

livre no campus. O Conselheiro Edison informou que foi uma proposição do 174 

Deputado Afonso Ham para todos os câmpus da Unipampa. Ainda, a Diretora 175 

comentou que a PROPLAN é que está vendo a instalação da Academia ao ar 176 

livre. A Conselheira Letícia chamou a atenção se houve um questionamento 177 

sobre a rela necessidade do câmpus e a comunidade, uma vez que a emeda 178 

conta om dinheiro público. A Diretora propôs que haja uma discussão na 179 

próxima reunião sobre as emendas parlamentares. Também sugeriu que a 180 

Conselheira Letícia encaminhe um e-mail para o grupo do conselho essa 181 

discussão e para que outros conselheiros possam se posicionar. Em regime de 182 

votação o local de instalação da academia ao ar livre foi aprovado por 183 

UNANIMIDADE. Tendo sido consideradas as pautas, a Diretora deu por 184 

encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Claudio Colares Alves, 185 

lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela Profa. Dra. Ana 186 

Cristina da Silva Rodrigues, Diretora do câmpus Jaguarão, da Universidade 187 

Federal do Pampa. 188 
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