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Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala
 h�ps://meet.google.com/nnt-anrc-uzx, reuniu-se a Comissão Local de Ensino, sob a presidência do
Coordenador Acadêmico Alexandre Vicen�ne Xavier, para a primeira reunião extraordinária do ano.
Es�veram presentes os professores Coordenadores de Cursos Andessa Hennig Silva, André da Silva
Redivo, Kamilla Raquel Rizzi, Gabriela Cappellari, Fernando Pedro Meinero, João Garibaldi Almeida Viana
e Rafael Balardim, a representante da Comissão Local de Extensão Carmen Lia Remedi Fros
e o representante da Comissão Local de Pesquisa Igor Bap�sta de Oliveira Medeiros. O professor
Alexandre comunicou que a reunião está sendo gravado, sendo aceito por todos os presentes. Na pauta
Ad referendum foram apreciados os itens: a. Perfil de vaga para professor subs�tuto 20h na área de
Relações Internacionais, na vaga da professora Nathaly Schutz por mo�vo de licença maternidade. Tendo
como requisitos: Graduação em Relações Internacionais ou graduação em relações internacionais e
especialização ou mestrado ou doutorado em qualquer área ou graduação qualquer área e Especialização
em Relações Internacionais ou Mestrado em Relações Internacionais ou Mestrado em Ciência Polí�ca ou
Mestrado em Estudos Estratégicos Internacionais ou Doutorado em Relações Internacionais ou
Doutorado em Ciência Polí�ca ou Doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais. Com prova Didá�ca,
Entrevista e Títulos, obedecendo a seguinte pontuação: prova didá�ca no formato de aula exposi�va com
peso de seis pontos, sendo dois para planejamento de aula, três para domínio do tema sorteado, três
para capacidade de comunicação e dois para postura pedagógica; A entrevista  terá peso quatro, sendo
dois para capacidade do candidato de refle�r sobre a própria formação escolar e acadêmica, quatro para
experiências e expecta�vas profissionais e quatro para capacidade de formular uma proposta envolvendo
a�vidades de ensino. O programa do concurso é o que segue: 1.Teoria das Relações Internacionais: o
liberalismo e a cons�tuição da disciplina. 2.Teoria das Relações Internacionais: o realismo e o primeiro
debate teórico. 3.Teoria das Relações Internacionais: a vertente marxista. 4.Relações Internacionais da
África: a colonização e a par�lha do Con�nente. 5. Relações Internacionais da África: o processo de
descolonização e a construção do Estado. 6.Relações Internacionais da África: a África no pós-Guerra Fria.
7.Relações Internacionais da África: a relação Brasil-África e a cooperação Sul-Sul. 8. Relações
Internacionais da África: os processos de integração. Que foi apresentado pela professora Kamilla e
referendado por todos os presentes; b. Perfil de vaga para professor subs�tuto 20h na área de  Direito
Público; Direito Privado e Propedêu�cas na vaga da professora Aneline Ziemann Lúcio por mo�vo de
licença maternidade. Tendo como requisitos: Graduação em Direito e especialização ou Mestrado ou
Doutorado em Direito. Com prova Didá�ca, Entrevista e Títulos, obedecendo a seguinte pontuação: prova
didá�ca no formato de aula exposi�va com peso de seis pontos, sendo dois para planejamento de aula,
três para domínio do tema sorteado, três para capacidade de comunicação e dois para postura
pedagógica; A entrevista  terá peso quatro, sendo três para capacidade do candidato de refle�r sobre a
própria formação escolar e acadêmica, quatro para experiências e expecta�vas profissionais e três para
capacidade de formular uma proposta envolvendo a�vidades de ensino. O programa do concurso é o que
segue: 1. O e�cismo em geral. É�ca e moral. A é�ca natural e o jusnaturalismo. A é�ca legal e o jus-
posi�vismo. 2. A rela�vidade histórica dos padrões é�cos e seu condicionamento ideológico. 3. A
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evolução histórica do Estado. Estado Moderno.Teorias sobre a origem do Estado. 4. Elementos do Estado.
Separação de Poderes. 5.  A formação da ciência polí�ca moderna. 6. Filosofia: período clássico e
medieval. Filósofos da Patrís�ca e Escolás�ca. 7. Filósofos do período moderno. Filósofos do Período
Contemporâneo. 8.  A importância da filosofia na Globalização. 9. Ciência das Finanças e Direito
Financeiro. 10. Receitas públicas. Despesas públicas. 11.  Leis orçamentárias. Plano plurianual. Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. 12. Ato ilícito. Excludentes de responsabilidade.
Responsabilidade civil subje�va e obje�va do Código Civil. Prescrição e decadência. 13. Autonomia
Privada. Consensualismo. Força obrigatória. Boa fé. Rela�vidade dos efeitos. Função social. 14. Origens
do processo civil. Autonomia. Garan�as Fundamentais do Processo. Normas fundamentais do processo
civil. 15. Processo e procedimento. Procedimento comum: pe�ção inicial, improcedência liminar do
pedido, audiência de mediação ou de conciliação, resposta do réu e revelia. Que foi apresentado pelo
professor Fernando e referendado por todos os presentes; c. Relatório parcial de especialização em
Relações Internacionais no período de 2019/01 e Relatório parcial de especialização em Relações
Internacionais no período de 2019/02, que foram apresentados pela professora Kamilla Rizzi,
comunicando que o mesmo passou do formato documento editável para a plataforma SEI. A conselheira
ressaltou a par�cipação de docentes de outras ins�tuições convidadas nas ações do curso. Os pontos
foram apreciados em bloco e referendados por todos os presentes; d. Ofertas de Componentes
curriculares de Férias para o curso de Administração Pública na modalidade a Distância, que foram
aprovados na Comissão do referido Curso, sendo eles: Filosofia, É�ca (60h) e Metodologia de Estudos e
Pesquisa em Administração (60h). As ofertas dos componentes foram apresentadas pelo professor
Alexandre e referendados por todos os presentes. Na pauta do dia, foram apreciados os itens: e.
Alterações no NDE do curso de Administração, que passa a contar com a inclusão dos professores Mygre
Lopes da silva, Igor Bap�sta de Oliveira Medeiros, Sebas�ão Ailton da Rosa Cerqueira Adão e Vanessa
Rabelo Dutra, ficando a presidência a cargo da professora Andressa e a secretaria a cargo da professora
Mygre. a alteração no NDE foi aprovada por todos os presentes; f. Relatório do projeto de ensino “A
Defensoria Pública e a Execução Penal”, coordenado pelo professor Marcelo Mayora Alves; g.  “Gestão 
com  Pessoas,  Comportamento  Organizacional e Diversidade nas Organizações”, coordenado pelo
professor Luiz Edgar de Araújo Lima; h.  “Monitoria em Filosofia Jurídica – Direito”, coordenado pela
professora Amanda Muniz Oliveira; i. “Monitoria acadêmica em Prá�ca Jurídica Simulada”, coordenado
pelo professor Marcelo Mayora Alves; que foram apreciados em bloco e aprovados por todos os
presentes. foram apreciados em bloco os projetos de ensino: j. “Monitoria de Direito do Trabalho
(Administração)”, coordenado pela professora Amanda Muniz Oliveira; k. “Laborum Meta: grupo de
estudos sobre direitos trabalhistas das mulheres”, coordenado pela professora Amanda Muniz
Oliveira; l. “Minicurso Cidadania e Direitos Humanos”, coordenado pela professora Deisemara Tura�
Langoski; m. “Grupo de Estudos Ius migrandi e o Direito à cidade”, coordenado pela professora
Deisemara Tura� Langoski; n. “WEBINAR – Roda de Conversa no curso de Gestão Pública”, coordenado
pela professora Gabriela Cappellari; e o. Projeto de ensino “Recrudescimento autoritário e resistência
em tempos de COVID-19”, coordenado pela professora Vanessa Dorneles Schinke, que foram
apresentados pelo professor Alexandre e aprovados por todos os presentes. p. Ofertas de Componentes
curriculares de 2020/01 pela modalidade ensino remoto, que foi relatado pelo professor Alexandre que
o mesmo é integrante do grupo de estudos que trata do retorno das a�vidades acadêmicas na
modalidade remota. O professor informou que o prazo para encaminhamento dos pareceres dos campi à
Prograd é o dia vinte e nove deste mês. Que embora já ocorreram os debates e emissões de pareceres
nos cursos, o Campus solicitou encaminhar seu posicionamento à Prograd após a reunião do Consuni.
Que conforme for decidido na reunião do Consuni, o campus retornará os debates nos cursos. O
professor Fernando apresentou o posicionamento do curso de direito, em que alunos que estão em fase
de conclusão do curso manifestam preocupação com o andamento do curso. O curso elaborou um plano
de trabalho para, caso aprovada a a�vidade remota, possam dar andamento em suas aulas. a professora
Andressa falou sobre as discussões no curso de administração. Que houve muita discussão sobre o tema,
mas como os pontos demandados pelo o�cio da Prograd eram muito restritos, o curso posicionou-se
sobre quais componentes poderão ser ofertados na modalidade remota. ressaltou que alguns
componentes, caso forem ofertados, precisam de docentes subs�tutos para serem efe�vados. A
professor salientou que os docentes do curso não estão sa�sfeitos com a forma como foi encaminhada
essa consulta pela Prograd. O professor André relatou os apontamentos do curso de Ciências Econômicas,
que o oficio 176/2020 limita os cursos em responderem perguntas, não abrindo espaço para que o curso
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apresente suas considerações quanto a oferta de componentes na forma remota. O professor relatou que
os dissentes do curso manifestaram preocupação quanto aos ques�onamentos feitos à gestão superior
que não foram respondidos. Uma preocupação do professor é com relação à responsabilização do curso
por conta das decisões tomadas. Que o curso aprovou a oferta dos componentes que estão previstos
para o semestre le�vo em vigor na modalidade remota. a professora Kamilla relatou as decisões tomadas
no curso de Relações Internacionais, informando que o curso discu�u o tema em duas reuniões, pois foi
estendido pela Prograd o prazo final de apresentação dos pareceres. A professora informou que o curso
aprovou, conforme solicitado no item A do o�cio 176/2020, a oferta dos componentes já previstos no
semestre le�vo na modalidade remota. Os docentes do curso manifestaram preocupação com o período
de doze semanas previsto para a a�vidade semestral, que é um tempo muito curto. Também apresentou
a preocupação com relação a disponibilização de recursos financeiros aos alunos que necessitem acesso
a internet. Que o parecer do curso é detalhista nesses argumentos. A professora Kamilla também
comunicou que as ofertas de alguns componentes estão condicionadas à contratação de docente efe�va
e de recomposição de docentes subs�tutos, sendo esta posição referendada pelo professor Alexandre. A
professora Gabriela comunicou que o curso de Gestão Pública aprovou a manutenção dos componentes
previstos no semestre para a modalidade remota, mas que o curso também está preocupado com a
forma de implantação do ensino remoto. O professor Rafael Balardim relatou que - Inicialmente, quero
cumprimentar os colegas que realizaram a pesquisa. Uma pesquisa de grande fôlego e valia para que
possamos ir aprofundando as discussões quanto ao ER. Parabéns também ao Prof. Alexandre pelo
posicionamento dentro do GT, pedindo a PROGRAD o alongamento do prazo. Minha fala destaca os
ques�onamentos e dúvidas de todos os coordenadores e por isso, entendo como perigoso uma resposta
do Campus, antes que sejam sanadas tais questões. Assim como todos, me preocupo com os discentes
nesse momento de Pandemia, onde estamos perdendo o contato com eles, que desmobilizados, podem
evadir da Universidade. Considerando nossas a�vidades em ins�tucionais de Ensino, Pesquisa Extensão e
Gestão, pergunto se não seria apropriado que inves�ssemos na Pesquisa, como forma de contato e
mobilização com o corpo discente. Isso porque é uma das a�vidades que apresenta melhores condições
de ser exercida de forma remota, nesse momento emergencial e de exceção. Diferente das Ins�tuições
de Ensino Privadas, não temos um serviço a entregar para nossos clientes pagadores de mensalidades.
Como IES Pública, temos o dever de oferecer Ensino, Pesquisa e Extensão de qualidade e excelência. As
a�vidades de Ensino são plenamente recuperáveis, assim como já foram por diversas vezes recuperadas,
devido a greves e paralisações. Se nesse momento o que se mostra possível e seguro são as a�vidades de
Pesquisa, vamos inves�r nessa a�vidade como forma de mantermos nossas obrigações frente a
sociedade. A�vidades de ER, que demandam preparo e qualificação, para além de condições
tecnológicas, por parte de discentes e docentes, se não bem executadas, servirão para crí�cas e ataques
à Educação Pública, por aqueles que tem interesse em sua priva�zação. A redução da duração do
semestre, por exemplo, é algo inexplicável e perigoso. Em uma nova modalidade, ao invés de se
ampliarem os prazos, a Gestão da Reitoria propõe o encurtamento sem nenhuma explicação. A PROGRAD
fazer um ques�onamento quanto a oferta de CCG como algo apenas técnico, obje�vo e abstrato, sem
considerar as dimensões e condições sociais e polí�cas, é um erro, para não dizer algo mal intencionado.
O ER mal feito, seja por falta de preparo ou de condições materiais, será um desserviço para a sociedade
e um declaração de incompetência de nossa parte como servidores públicos. Para além de todos essas
preocupações, mais grave e imediato me parece a postura da atual gestão da Universidade, que exige um
posicionamento dos cursos, antes de termos garan�as de condições para que o ER ocorra. A transferência
da data do CONSUNI para depois do prazo de entrega das respostas dos Campi, faz com que tomemos
decisões quanto a oferta de disciplinas, antes mesmo de termos um posicionamento da Gestão quanto a
pontos importan�ssimos, que a Minuta da Norma�va não sanou. Dessa forma, minha proposta é que a
Comissão de Ensino só se pronuncie após a referida Reunião do CONSUNI, esperando que tenhamos mais
elementos e garan�as de condicionantes para oferta dos de CCG 2020/1 por ER. Tudo isso, pensando,
exclusivamente, na QUALIDADE da educação. O professor André salientou que os cursos só estão sendo
ouvidos sobre o que será ou não ofertado. Sendo deixada de lado a par�cipação na discussão geral. Com
relação a alteração da data para emissão dos pareceres, o professor acredita que não terá efeito, pois a
decisão do Consuni poderá ser para referendar a decisão da gestão superior. O professor Igor lembra que
alguma deliberação deva sair desta reunião. Que o Campus não deva encaminhar seu parecer antes da
reunião do Consuni. O professor Rafael Balardim salienta que nenhum curso impõe seus condicionantes.
Que isso pode ser perigoso pois a Prograd  entenderá que os cursos ofertaram seus componentes e que
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suas demandas não são primordiais para o andamento dos trabalhos remotos. O professor Alexandre
propõe que a esta Comissão encaminhe à Prograd um o�cio informando que só encaminhará os
pareceres dos cursos após as respostas dos condicionantes apresentados pelos cursos. A professor a
Kamilla lembra que as questões levantadas pelos cursos são para diferentes setores, por isso é preciso
que a reitoria emita seu posicionamento quanto as demandas apresentadas nos pareceres dos cursos. O
professor Rafael manifestou preocupação com relação aos encargos docentes, que a CPPD irá exigir o
mínimo de oito horas de a�vidade docente, que poderá prejudicar muitos servidores. Que este ponto
precisa ser regulado pela reitoria. O professor Alexandre manifestou que o GT solicitou à gestão superior
uma flexibilização com a�vidades de projetos para que o professor preencha sua carga horária, pois
alguns componentes podem deixar de ser ofertados até mesmo por falta de alunos que não se
vincularam às a�vidades remotas. Os pareceres dos cursos de graduação do Campus de Santana do
Livramento foram colocados em votação e aprovados por todos os presentes, condicionando as ofertas
dos componentes com as respostas sa�sfatórias e o atendimento às demandas de cada curso, que
seguem descritas em o�cio da Comissão Local de Ensino do Campus de Santana do Livramento, que
precisam ser atendidas pela instrução norma�va. Também condiciona-se a contratação e nomeação de
professores, quando for o caso. Nada mais havendo a tratar, eu, João Timóteo de los Santos, lavrei a
presente ata, que será assinada pelos presentes. Santana do Livramento, vinte e cinco de junho de dois
mil e vinte.

Documento assinado eletronicamente por JOAO GARIBALDI ALMEIDA VIANA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/06/2020, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KAMILLA RAQUEL RIZZI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 25/06/2020, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRESSA HENNIG SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 25/06/2020, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO PEDRO MEINERO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/06/2020, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE DA SILVA REDIVO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 25/06/2020, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARMEN LIA REMEDI FROS, ADMINISTRADOR, em
25/06/2020, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IGOR BAPTISTA DE OLIVEIRA MEDEIROS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/06/2020, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA CAPPELLARI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 25/06/2020, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE VICENTINE XAVIER, Coordenador(a)
Acadêmico(a), em 25/06/2020, às 21:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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