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Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 1 

na sala seis do Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do 2 

Campus, sob a presidência do Diretor Rafael Vitória Schmidt, para a primeira 3 

Reunião Ordinária do ano. Estiveram presentes o Coordenador Acadêmico 4 

Alexandre Vicentine Xavier, a Coordenadora Administrativa em exercício Carmen Lia 5 

Remedi Fros, os coordenadores de cursos Andressa Hennig Silva, André da Silva 6 

Redivo, Fernando Pedro Meinero, Kamilla Raquel Rizzi e Gabriela Capellari, a 7 

coordenadora do Mestrado em Administração Kathiane Benedetti Corso, o 8 

representante da Comissão Local de Pesquisa Igor Baptista de Oliveira Medeiros, a 9 

representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marconatto, os 10 

representantes docentes Jeferson Luís Lopes Goularte e Paulo Cassanego Junior, a 11 

representante técnica administrativa Luiza Araujo Damboriarena e os representantes 12 

discentes Fábio Prigol e Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. O conselheiro Rafael 13 

iniciou a reunião dando posse aos conselheiros Andressa Hennig Silva, André da 14 

Silva Redivo, Fernando Pedro Meinero, Kamilla Raquel Rizzi e Gabriela Capellari, 15 

que passam a ocupar assento no conselho representando as coordenações de seus 16 

cursos, bem como ao representante da Comissão Local de Pesquisa Igor Baptista 17 

de Oliveira Medeiros e a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra 18 

Marconatto e ao representante da comunidade externa Everton da Silva Felix. O 19 

conselheiro Rafael abriu espaço para inclusões e alterações na pauta, sendo 20 

solicitado pelo mesmo a alteração do ponto Festival Enogastronômico como informe 21 

e não pauta do dia, sendo aceito por todos os presentes. O Conselheiro Igor solicitou 22 

inclusão de um informe sobre um projeto de ensino, o Conselheiro Fernando 23 

solicitou incluir informe referente à aula magna do Curso de Direito e o conselheiro 24 

Rafael solicitou inclusão de informe referente à apresentação do relatório do X 25 

SIEPE no dia vinte e oito de março no CONSUNI. Na pauta Ad referendum foram 26 

apreciados os seguintes pontos: a- Banca Examinadora para processo seletivo 27 

simplificado na área de Administração Financeira e Geral, tendo como titulares 28 

os professores Mygre Lopes da Silva, Lucelia Ivonete Juliani e Mauro Barcellos 29 

Sopeña, sendo suplentes os professores Andressa Hennig Silva e Igor Baptista de 30 

Oliveira Medeiros. A conselheira Andressa relatou o transcurso do processo seletivo, 31 

que foi concluído com três aprovações. A banca examinadora foi referendada por 32 

todos os presentes. Foram apresentados em bloco os projetos de extensão: b- 33 

Projetos de Extensão na modalidade Evento “II Jornada Jurídica Fronteiriça”, 34 

coordenado pela professora Alessandra Marconatto; c- Projeto de Extensão 35 

“Incubação de empreendimentos econômicos Solidários (EES) na fronteira da 36 

paz – Santana do Livramento - RS”, coordenado pelo professor Altacir Bunde; d- 37 

Projeto de Extensão “PAMPASUL - Unipampa Simulações Internacionais 38 
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2019/2020”, coordenado pela professora Kamilla Raquel Rizzi; e- Projeto de 39 

Extensão na modalidade Evento “I Seminário Relações Internacionais e 40 

Defesa: o Brasil no mundo do século XXI”, coordenado pela professora Kamilla 41 

Raquel Rizzi, que foram aprovados ad refendum por conta da necessidade de 42 

concorrerem à edital de bolsa, sendo referendados por todos os presentes. Na Pauta 43 

do Dia foram apreciados os pontos: f- Relatório Semestral de afastamento da 44 

professora Silvia Amélia Mendonça Flores, que foi apresentado pelo conselheiro 45 

Rafael e aprovado por todos os presentes; g- Relatório Semestral de afastamento 46 

da professora Carina Cipolat,  que foi apresentado pelo conselheiro Rafael e 47 

aprovado por todos os presentes; h- Pedido de afastamento do País da 48 

professora Kamilla Raquel Rizzi, para participar do evento denominado “X Edición 49 

del Diploma de Posgrados en Estudios Internacionales de la Universidade de la 50 

República”, na sede da referida instituição, na cidade de Montevideo, no Uruguai. O 51 

evento transcorre entre os dias nove e doze de abril de dois mil e dezenove e o 52 

afastamento da professora compreende o período de nove a treze de abril de dois 53 

mil e dezenove, com ônus limitado. A professora ministrará aulas na disciplina 54 

“Aspectos teóricos y metodológicos de la política exterior” sobre “Política exterior de 55 

Brasil”. A solicitação de afastamento foi aprovada por todos os presentes, reforçando 56 

a importância e implicações do projeto para a docente e o campus, que 57 

proporcionará o estreitamento e intercâmbio entre docentes dos cursos de Relações 58 

Internacionais da Unipampa e da Udelar. i- Audiência Pública na Câmara de 59 

Vereadores de Santana do Livramento sobre as atividades de Ensino, Pesquisa 60 

e Extensão do Campus, sendo relatado pelo conselheiro Rafael o interesse da 61 

gestão do Campus em divulgar para a comunidade as atividades desenvolvidas no 62 

Campus de Santana do Livramento. O conselheiro Igor salientou a importância de 63 

ser desenvolvida atividade de divulgação para a comunidade local, mas é necessário 64 

definir a quem será atribuída a responsabilidade em organizar o evento. O 65 

conselheiro Rafael ilustrou que o evento poderá contar com a divulgação dos 66 

projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidos no Campus. O conselheiro 67 

Alexandre salientou a importância de que o Campus divulgue ao poder legislativo 68 

municipal as atividades e atribuição da instituição em Santana do Livramento, 69 

fomentando a visibilidade da Unipampa. O conselheiro Jeferson salientou que o 70 

evento poderá aumentar a demanda do legislativo municipal com relação à 71 

Unipampa. Explicou que recebeu demanda do município para que a Unipampa 72 

auxilie na implantação de um observatório social e esse tipo de demanda poderá 73 

aumentar significativamente. Para o conselheiro Rafael, a ocorrência de demandas 74 

externas poderá melhorar a capacidade da Unipampa em obter auxílio desses 75 

órgãos. O conselheiro Everton informou que o IFSul fez audiência pública na 76 

Câmara de Vereadores, e que o evento trouxe demandas ao IFSul, mas também o 77 

atendimento de solicitações do IFSul. Para a conselheira Alessandra, é importante a 78 

divulgação das formas de acesso ao ensino superior, reforçando como ocorre o 79 
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ingresso de alunos na Unipampa. O conselheiro Fernando ilustrou que vem 80 

recebendo pedidos de informações sobre o curso de Direito, inclusive sobre a 81 

necessidade de pagamento mensal. O conselheiro André salientou que a audiência 82 

é pública, e que os temas poderão não interessar a maior parte do público. A 83 

conselheira Gabriela salientou a relevância da proposta, pois estreitará o contato dos 84 

cursos com o poder público municipal, ressaltando a necessidade a audiência 85 

pública não ser no turno da manhã. O conselheiro Everton informou que a audiência 86 

pública do IFSul transcorreu à noite, e que entre os retornos obtidos foi a cedência 87 

de transporte para que alunos da educação básica visitassem o instituto. Para o 88 

conselheiro, seria importante que o Campus fizesse uma mostra de suas atividades 89 

de pesquisa e extensão que impactam na comunidade local. A conselheira Andressa 90 

propôs que a organização do evento seja feita após a aceitação do poder legislativo, 91 

de forma que atenda a demanda de maior parte do público. Foi colocada em votação 92 

a proposta de audiência pública, no turno da noite,  envolvendo as atividades de 93 

ensino, pesquisa e extensão do Campus de Santana do Livramento, a partir do mês 94 

de maio, sendo aprovado por todos os presentes; j- Indicação de docente para a 95 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Docente – CAD, que em virtude 96 

da previsão de afastamento por motivo de licença maternidade da professora 97 

Andressa Hennig Silva, a presidência do conselho do Campus indica a professora 98 

Kathiane Benedetti Corso para ocupar a representação do curso de Administração 99 

na referida Comissão, sendo aprovado por todos os presentes, passando a ser 100 

composta pelos professores Anna Carletti, João Garibaldi Almeida Viana, Rodrigo 101 

Alexandre Benetti, Sebastião Ailton Cerqueira Adão e Kathiane Benedetti Corso; k- 102 

Pedido de afastamento do País do professor Rafael Balardim para participar do 103 

evento denominado “X Edición del Diploma de Posgrados en Estudios 104 

Internacionales de la Universidade de la República”, na sede da referida instituição, 105 

na cidade de Montevideo, no Uruguai. O evento transcorre entre os dias nove e doze 106 

de abril de dois mil e dezenove e o afastamento do professor compreende o período 107 

de nove a quatorze de abril de dois mil e dezenove, com ônus limitado. O professor 108 

ministrará o curso denominado “Políticas exteriores de Brasil”. A solicitação de 109 

afastamento foi aprovado por todos os presentes, reforçando a importância e 110 

implicações do projeto para o docente e o campus, que proporcionará o 111 

estreitamento e intercâmbio entre os cursos da Unipampa e da Udelar. Informes: 112 

Participação do Campus Livramento no VI Festival Binacional de 113 

Enogastronomia, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael, ressaltando a 114 

importância da participação da Unipampa no referido festival. Salientando que a 115 

instituição irá se comprometer apenas com atividades que competem a ela, com 116 

ações de ensino, pesquisa e extensão. Comunicou que a organização do festival 117 

fará reunião com as instituições de ensino superior para acertar a participação das 118 

mesmas. O Conselheiro Igor informou sobre um a realização de um encontro 119 

temático com a sociedade brasileira de ensinos organizacionais na região da 120 
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fronteira, com objetivo de discutir o espaço temático da fronteira. Que o projeto 121 

envolve docentes da UDELAR, que manifestaram interesse em trabalhar com a 122 

temática na fronteira. O evento será realizado nos dias 25 e 26 de abril, com 123 

palestras durante o turno da noite, sendo realizadas mesas temáticas durante a 124 

manhã e tarde. O Conselheiro Fernando informou sobre a aula magna do curso de 125 

Direito, convidando os presentes para prestigiarem o evento que ocorrerá na 126 

próxima sexta-feira, às dezoito horas. O conselheiro Rafael informou sobre a 127 

apresentação do relatório do X SIEPE no dia vinte e oito de março no 128 

CONSUNI, o conselheiro aproveitou o informe para comunicar a confirmação de que 129 

o XI SIEPE ocorrerá no Campus de Santana do Livramento, com a condição de que 130 

o próximo Campus a sediar o evento acompanhe a organização e realização do 131 

evento, propiciando que este campus esteja preparado para sediar o evento. Nada 132 

mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, João Timóteo de los Santos, 133 

lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 134 

presidência do Conselho.135 
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