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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO

ATA 003/2020

 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, na sala seis do
Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do Campus, sob a presidência do Diretor Rafael
Vitória Schmidt, para a primeira Reunião Ordinária do ano. Es�veram presentes o Coordenador
Acadêmico Alexandre Vicen�ne Xavier, o Coordenador Administra�vo Jeferson da Luz Ferron, os
coordenadores de cursos Andressa Hennig Silva, Mauro Barcellos Sopeña, Gabriela Cappellari, Kamilla
Raquel Rizzi e Daniela Vanila Nakalski, a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra
Marcona�o, o representante da Comissão local de Pesquisa Igor Bap�sta de Oliveira Medeiros a
representante docente Lucélia Ivonete Juliani e os representantes técnicos administra�vos Denis Jeferson
Pereira Cobas e Luisa Damboriarena. O conselheiro Rafael iniciou a reunião abrindo espaço para
inclusões ou exclusões de pauta, sendo solicitado pela conselheira Kamilla a inclusão do ponto
relacionado a Semana de formação pedagógica, o conselheiro Alexandre solicitou a inclusão do informe
com relação à Circular 01/2020 do Ministério da Educação e o conselheiro Rafael solicitou a inclusão do
informe sobre a Reunião de Dirigentes realizada no Campus Dom Pedrito no dia dois de março. Foram
apreciados os itens da pauta ad referendum a) Banca examinadora do Processo Sele�vo  Simplificado
na  área  de  conhecimento Macroeconomia, referente ao edital 01/2020, conforme processo SEI
23100.021974/2019-12. Sendo membros �tulares os professores Felipe Gomes Madruga, Lucélia Ivonete
Juliani e Alessandra Troian e como suplentes os professores Jeferson Luis Lopes Goularte e Daniel Gomes
Mesquita, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael e referendado por todos os presentes; b)
Resultado final do edital 01/2020 para afastamento integral docente para mestrado, doutorado e pós-
doutorado sem subs�tuto. Que teve como inscrito e aprovado o professor Flávio Augusto Lira
Nascimento, sendo referendado por todos os presentes. Na Pauta do dia foram apreciados os pontos c)
Solicitação de permissão de uso de sala para o diretório de Gestão Pública, que foi apresentado pelos
conselheiros Rafael e Jeferson Ferron, informando que com relação ao Campus, a documentação está
conforme as norma�vas. A permissão de uso foi aprovada por todos os presentes. d) Resultado final do
edital 02/2020 para afastamento integral docente para doutorado com contratação de professor
subs�tuto. Que teve como candidata inscrita e aprovada a professora Isabela Braga da Ma�a. O
conselheiro Rafael informou que recebeu um o�cio da Reitoria comunicando que não haverá
disponibilidade de professor subs�tuto para afastamento de professor em doutoramento, e que foi dada
con�nuidade no processo sele�vo do edital 02/2020, em ter havido intervenção de algum setor da
gestão superior. O resultado do edital foi colocado em votação e aprovado por todos os presentes; e)
Relatório de Afastamento do País da professora Silvia Amélia Mendonça Flores, que concluiu etapa de
seu doutoramento na Universidade de Lisboa, em Portugal. O relatório foi apresentado pelo conselheiro
Alexandre e aprovado por todos os presentes. f) Suspensão de ofertas de componentes curriculares para
2020/1, a conselheira Gabriela comunicou que a decisão tomada na reunião de coordenadores de cursos
foi de que encaminhasse ao Conselho do Campus a demanda dos cursos com relação as nomeações e
renovações de contratos de professores subs�tutos e a nomeação de um docente �tular que está
aprovado em concurso público. A conselheira Kamilla reforçou a apresentação da conselheira Gabriela,
salientando que na reunião dos coordenadores, realizada em 28 de fevereiro úl�mo,  decidiu-se por
manter os componentes curriculares como estão ofertados, mesmo que o semestre inicie sem professor,
com o propósito de pressionar a Reitoria a se pronunciar oficialmente sobre a suspensão das
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contratações e nomeações. A intenção de enviar esse ponto de pauta para a reunião do Conselho era de
discu�r isso no Conselho. Salientou-se que a nota apresentada ao Conselho do Campus não condiz com o
que foi acordado na reunião. Foi passada a palavra ao secretário do Conselho, que informou ter sido o
responsável pela redação do comunicado; disse, ainda, que como secretário do Gabinete da Direção, foi a
forma que encontrou para materializar o assunto tratado na reunião de coordenadores de cursos para ser
encaminhada ao Conselho do Campus. O conselheiro Alexandre informou que o Campus recebeu o O�cio
Nº 49/2020/GR/Unipampa, que complementa o O�cio 08/2020/GR/Unipampa, em que a reitoria
manifesta no item a) “autorizar mediante a reavaliação das necessidades de contratação dos professores
subs�tutos referente aos processos sele�vos já concluídos e dos quais ainda não houve a contratação do
primeiro candidato homologado”. A conselheira Lucélia ques�ona se os componentes sem professores
serão suspensos, sendo informado pelo conselheiro Alexandre que não haveria suspensão de forma
alguma em razão do envio do o�cio 49. O conselheiro Mauro manifestou que o posicionamento do curso
de Ciências Econômicas está de acordo com a decisão tomada por todos os coordenadores e que não
seria prudente distribuir as disciplinas para os demais docentes, que prejudicaria a oferta dos
componentes, salientando que os professores já estão preparados para ministrarem os componentes a
eles atribuídos quando formulados os horários para 2020/1. A conselheira Andressa informou que o
curso de Administração está com nove disciplinas descobertas por falta de professores, necessitando de
dois subs�tutos. Considerando a decisão tomada pela reitoria no o�cio Nº 49/2020/GR/Unipampa, os
conselheiros decidiram por unanimidade que, uma vez confirmadas as contratações e renovações de
contratos de subs�tutos de acordo com o o�cio 49/2020/GR/Unipampa, serão man�das normalmente as
ofertas dos componentes. A gestão do Campus se compromete a acompanhar a efe�vação das
contratações e renovações de contratos, bem como exigir a maior celeridade possível na nomeação dos
docentes efe�vos. Foi apreciado o ponto incluído na pauta, referente a g) Semana de formação
pedagógica, que foi ques�onado pela conselheira Kamilla sobre a convocação de todos os professores do
Campus, fato que foi acordado na reunião dos coordenadores dos cursos de 28 de fevereiro, mas foi
emi�do apenas um convite para os docentes e não a convocação. A conselheira pede que seja revista a
posição da gestão do Campus para que reverta o convite para Convocação. Será reavaliado pela gestão do
campus qual a forma da convocação que será feita. A professora Gabriela sugere que seja realizada essa
convocação para que haja uma maior par�cipação dos docentes em discussões de  assuntos que são
relevantes ao campus. Salientando  que a a�vidade será uma ferramenta para melhorar a comunicação
interna e também a integração entre colegas. Nos informes, o conselheiro Alexandre falou sobre o
assunto tratado na Circular 01/2020 do Ministério da Educação e o conselheiro Rafael falou sobre a
Reunião de Dirigentes realizada no Campus Dom Pedrito no dia dois de março. O conselheiro Rafael fez
uma breve explanação sobre as questões tratadas pelos dirigentes, como questões que envolvem os
Restaurantes Universitários, as contratações de professores subs�tutos, eleições para diretores de campi,
questões orçamentárias, ingresso de discentes no semestre corrente, entre outros. A próxima reunião de
dirigentes será no dia vinte e cinco de março, na véspera do Conselho Universitário e também haverá
uma reunião de dirigentes no início de maio no Campus Santana do Livramento. Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião e eu, João Timóteo de los Santos, lavrei a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada por mim e pela presidência do Conselho.

 

 

Rafael Vitória Schmidt

Presidente do Conselho

Diretor do Campus

 

João Timóteo de los Santos

Secretário do Conselho
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Documento assinado eletronicamente por JOAO TIMOTEO DE LOS SANTOS, Secretário Execu�vo,
em 05/08/2020, às 11:42, 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 RAFAEL VITORIA SCHMIDT, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 06/08/2020, às 10:51, 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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