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Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta 1 

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

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

Reunião Ordinária do ano. Estiveram presentes o Coordenador Acadêmico 4 

Alexandre Vicentine Xavier, o Coordenador Administrativo Jeferson Ferron, os 5 

coordenadores de cursos Andressa Hennig Silva, André da Silva Redivo, Fernando 6 

Pedro Meinero, Kamilla Raquel Rizzi e Gabriela Capellari, a coordenadora do 7 

Mestrado em Administração Kathiane Benedetti Corso, o representante da Comissão 8 

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

Local de Extensão Alessandra Marconatto, os representantes docentes Jeferson 10 

Luís Lopes Goularte e Paulo Cassanego Junior, o representante técnico 11 

administrativo Denis Cobas, o representante discente Victor Brusque e o 12 

representante da comunidade externa Everton da Silva Felix. O conselheiro Rafael 13 

abriu espaço para inclusões e alterações na pauta. O conselheiro Fernando solicita a 14 

inclusão do informe sobre avaliação para o reconhecimento do curso de Direito, e a 15 

conselheira Alessandra solicita a inclusão do informe sobre a instalação de 16 

equipamento de ginástica fornecidos pela PROEXT, sendo aceito por todos. Na 17 

pauta Ad referendum foram apreciados os seguintes pontos: a) Alterações no PPC 18 

do curso de Direito, descritas no memorando CCDIR nº 04/2019,sendo 19 

referendado por todos os presentes; b) Alteração no NDE do Curso de Direito, 20 

que passa a ser composto pelos professores Daniela Vanila Nakalski (presidente), 21 

Aneline dos Santos Ziemann (secretária), Fernando Pedro Meinero, Vanessa 22 

Dorneles Schinke, Rafael Vitória Schmidt e Alessandra Marconatto. A alteração foi 23 

referendada por todos os presentes.Foram apreciados em bloco os seguintes 24 

projetos de extensão: c) “Diálogos: Unipampa com Santana do Livramento”, 25 

coordenado pela professora Isabela Braga da Matta; d) “ Observatório de Usos de 26 

Redes Sociais na política”, coordenado pelo professor Paulo Cassanego; e) 27 

“PECDIR – Projeto de Extensão: o Direito na Comunidade”, coordenado pela 28 

professora Deisemara Langoski; f) : “Educação para a Sustentabilidade 29 

Financeira”, coordenado pelo professor Thadeu José Francisco Ramos; que foram 30 

referendados por todos os presentes. Também foram apreciados em bloco os 31 

seguintes projetos de pesquisa: g) “A importância da institucionalização da 32 

Propriedade intelectual no âmbito das Universidades Públicas brasileiras”, 33 

coordenado pela professora Daniela Nakalski; h)“Constitucionalização das 34 

Relações Privadas”, coordenado pela professora Alessandra Marconatto; i) 35 

“Angola, África do Sul e Zimbábue: relações triangulares na África Austral”, 36 

coordenado pela Profa. Nathaly Silva Xavier Schütz”; j)“Canais de 37 

Comercialização da Produção Pecuária na Campanha Gaúcha: escritórios 38 
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rurais, contratos e mercados”, coordenado pelo Prof. Mauro Barcellos Sopeña; k) 39 

“Práticas penais na Comunidade Indígena de Cacique Doble – RS”, coordenado 40 

pelo Prof. Marcelo Mayora Alves; que foram referendados por todos os presentes. 41 

Também foi apreciado o ponto: l) Solicitação de Impugnação do edital 047/2019  42 

referente à vaga do Curso de Direito, referente ao concurso para a área de Direito 43 

Privado do Edital 393/2018 e feita pelo candidato aprovado nesse concurso. O 44 

candidato aprovado no edital 393/2018 atende os requisitos exigidos no edital 45 

047/2019. A solicitação foi referendada por todos os presentes. Na pauta do dia 46 

foram apreciados em bloco os seguintes projetos: m) Projeto de Extensão: “III 47 

Fórum Internacional de orientadores Educacionais e I encontro internacional 48 

de trabalhadores de educação”, coordenado pelo servidor técnico João Timóteo 49 

de Los Santos; que foi aprovado por todos os presentes. Foram apreciados os 50 

seguintes projetos de Pesquisa: n) Projeto de Pesquisa: “Dinâmicas do Atlântico 51 

Sul: história, relações internacionais e defesa”, coordenado pela Profa. Kamilla 52 

Raquel Rizzi; o) Projeto de Pesquisa: “Conflitos Regionais no Chifre da África”, 53 

coordenado pela Profa. Nathaly Silva Xavier Schütz; p) Projeto de Pesquisa: 54 

“Mudança Institucional e Sustentabilidade de Mercados Agroalimentares no 55 

Bioma Pampa do Brasil”, coordenado pelo Prof. João Garibaldi Almeida Viana; q) 56 

Projeto de Pesquisa: “A CPLP em evolução: demandas, desafios e 57 

possibilidades”, coordenado pela Profa. Kamilla Raquel Rizzi; r) Projeto de 58 

Pesquisa: “Mulheres e hiperencarceramento: circuitos penais e criminalização 59 

da miséria”, coordenado pela Profa. Vanessa Dorneles Schinke; s) Projeto de 60 

Pesquisa: “Um retrato da Palestina”, coordenado pelo Prof. Renato José da 61 

Costa; que foram aprovados por todos os presentes. Também foram apreciados os 62 

seguintes projetos: t) Projeto de ensino “Carta de Conjuntura Econômica”, 63 

coordenado pelo professor Carlos Hernán Rodas Céspedes; u) Projeto de ensino 64 

“Leitura e Produção Textual em Economia”, coordenado pelo professor André da 65 

Silva Redivo; v) Projeto de ensino “Aula Inaugural do Curso de Gestão Pública”, 66 

coordenado pela professora Gabriela Cappellari; w) Projeto de ensino “Aula 67 

Inaugural do Curso de Direito 2019/1”, coordenado pelo professor Fernando 68 

Pedro Meinero; x) Projeto de ensino “video-economia em ação”, coordenado 69 

pelo professor Carlos Hernán Rodas Céspedes; y) Projeto de ensino 70 

“Participação Competição de Arbitragem Empresarial – CAEMP”, coordenado 71 

pelo professor Fernando Pedro Meinero; z) Projeto de ensino “Encontro Estudos 72 

Organizacionais nas Fronteiras”, coordenado pelo professor Igor Baptista de 73 

Oliveira Medeiros; aa) Projeto de ensino “laboratório de leitura e produção 74 

textual em Relações internacionais”, coordenado pela professora Kamilla Raquel 75 

Rizzi ;bb) Projeto de ensino “Monitoria em Estatística”, coordenado pela 76 

professora Lucélia Ivonete Juliani; o conselheiro Jeferson questiona se não haveria 77 

necessidade de alteração do regimento deste Conselho no qual consta que há a 78 

necessidade que os projetos de ensino, pesquisa e extensão sejam aprovados no 79 
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Conselho. Os projetos foram aprovados por todos os presentes. Na sequência foram 80 

apreciados os seguintes projetos: cc) Projeto de Monitoria em “modelagem e 81 

análise de decisão”, coordenado pela Mygre Lopes da Silva; dd) Projeto de 82 

ensino “1ª oficina de recepção de discente indígenas”, coordenado pelo 83 

assistente social Alan Silva Carvalho; ee) Projeto de ensino “Grupo de Estudos 84 

‘Mulheres, violência e sistema de justiça criminal’”, coordenado pela professora 85 

Vanessa Dorneles Schinke; ff) Projeto de Monitoria em “Contabilidade e 86 

Estrutura e análise das demonstrações contábeis”, coordenado pelo professor 87 

Thadeu José Francisco Ramos; gg) Projeto de Monitoria em “Filosofia Geral e 88 

Filosofia Jurídica”, coordenado pela professora Deisemara Turatti Langoski; hh) 89 

Projeto de Monitoria em “Teoria das Relações Internacionais I e Teoria das 90 

Relações Internacionais II”, coordenado pela professora Nathaly Silva Xavier 91 

Schutz; ii) Projeto de Monitoria em “História Geral”, coordenado pelo professor 92 

Rafael Balardim; jj) Projeto de ensino “Café com Conteúdo: Gestão de Pessoas 93 

na Prática”, coordenado pela professora Katiuscia Schiemer Vargas; kk) Projeto de 94 

ensino “Calourada 2019”, coordenado pela pedagoga Ruth Pereira Castro; ll) 95 

Projeto de ensino “Grupo de Estudos Ius migrandi e o Direito à cidade”, 96 

coordenado pela professora Deisemara Turatti Langoski; mm) Projeto de Monitoria 97 

em “Monitoria acadêmica em Prática Jurídica Simulada”, coordenado pelo 98 

professor Marcelo Mayora Alves;  que foram aprovados por todos os presentes. 99 

Também foram apreciados os seguintes pontos: nn) Relatório de afastamento 100 

parcial da professora Isabela Braga da Matta; que foi aprovado por todos os 101 

presentes; oo) Solicitação de concessão de horário especial da professora 102 

Margarete Leniza Lopez Gonçalves; que foi aprovado por todos os presentes; pp) 103 

Solicitação de afastamento do país do professor Fernando Pedro Meinero, com 104 

ônus limitado para participar da palestra no evento “V Encuentro Latinoamericano de 105 

Investigadores en Ciências Jurídicas y Sociales” na universidade de Maimónides na 106 

cidade de Buenos Aires, Argentina no período de 15 a 17 de maio, salientando a 107 

importância e o aperfeiçoamento do docente e das suas atividades no Campus. A 108 

solicitação foi aprovada por todos os presentes; qq) Alteração no NDE do curso de 109 

Ciências Econômicas, conforme memorando 013/2018 do curso de Ciências 110 

Econômicas, que passa a ser composto pelos professores André da Silva Redivo  111 

(Presidente), Felipe Gomes Madruga (secretário), João Garibaldi Almeida Viana, 112 

Debora Nayar Hoff, Altacir Bunde e Tanise Brandão Bussmann; que foi aprovado por 113 

todos os presentes; rr) PPC do Curso de Ciências Contábeis; com alterações 114 

sugeridas pelo parecer complementar nº 04/2019 da Coordenadoria de 115 

Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação; que foi aprovado por todos os 116 

presentes; ss) Alteração na coordenação do curso de Especialização em 117 

Relações Internacionais; que passa a ser coordenado pelo professor Rafael 118 

Balardim, tendo com substituta a professora Kamilla Raquel Rizzi; que foi aprovada 119 

por todos os presentes; tt) Perfil de vaga para professor efetivo no curso de 120 
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Relações Internacionais; Direito e Economia, decorrente de código de vaga 121 

disponibilizada ao Campus destinada a suprir a exigência de um professor que cubra 122 

as disciplinas de Economia e Direito do curso de Relações Internacionais. Tendo 123 

como requisitos Graduação em Relações Internacionais e Doutorado em Direito ou 124 

Relações Internacionais ou Ciência Política ou Estudos Estratégicos Internacionais 125 

ou Economia. Ou Graduação em Direito e Doutorado em Relações Internacionais ou 126 

Ciência Política ou Estudos Estratégicos Internacionais. Com prova Didática, escrita 127 

e memorial descritivo, obedecendo a seguinte pontuação: prova didática no formato 128 

de aula expositiva com peso de trinta pontos, sendo seis para planejamento de aula, 129 

nove para domínio do tema sorteado, seis para capacidade de comunicação e nove 130 

para postura pedagógica; prova escrita com peso de vinte pontos, sendo oito pontos 131 

para domínio técnico-científico do ponto sorteado, seis pontos para estruturação 132 

coerente do texto e seis pontos para Clareza e precisão de linguagem. O memorial 133 

descritivo terá peso vinte, sendo doze pontos para a pertinência das atividades de 134 

ensino, pesquisa e extensão propostas pelo candidato para a área de conhecimento 135 

do Concurso e para o Projeto Institucional da UNIPAMPA e oito pontos para a 136 

capacidade de reflexão do candidato sobre a própria trajetória de formação, assim 137 

como a factibilidade de sua proposta. O programa do concurso é o que segue: 1. 138 

Direito Internacional Público; 2. Organizações Internacionais e Processos de 139 

integração; 3. Direito Internacional Humanitário; 4. Macroeconomia da economia 140 

aberta: contabilidade de renda nacional e balanço de pagamentos; 5. 141 

Macroeconomia da economia aberta: taxa de câmbio, taxa de juros e política 142 

cambial; 6. Teorias de Comércio Internacional; 7. Política Comercial: alternativas e 143 

instrumentos; 8. Sistemas Monetários Internacionais: o Padrão-Ouro; 9. Sistemas 144 

Monetários Internacionais: a Crise de 29 e a Grande Depressão; 10. Sistemas 145 

Monetários Internacionais: o Sistema de Bretton Woods; 11. Os Choques do 146 

Petróleo e a Crise da Dívida Externa e 12.  A crise econômico-financeira de 2008. O 147 

perfil foi aprovado por todos os presentes; uu) Alteração no NDE do curso de 148 

Relações Internacionais, sendo alteradas a presidência e secretaria do referido 149 

núcleo docente estruturante e a saída da professora Margarete Lopez Gonçalves, 150 

passando a seguinte organização: Nathaly Silva Xavier Schutz (presidente), Anna 151 

Carletti (secretária), Fabio Régio Bento, Flavio Augusto Lira Nascimento, Rafael 152 

Balardim, Rafael Vitoria Schmidt e Kamilla Raquel Rizzi; a alteração foi aprovada por 153 

todos os presentes; vv) Solicitação de afastamento total para capacitação do 154 

analista de tecnologia da informação Rafael Machado Amorim, que teve parecer 155 

desfavorável, pela professora Andressa, que manifestou não ter encontrado amparo 156 

legal para conceder o afastamento. A comissão Local de Ensino votou contra o 157 

parecer recomendando que seja anexado ao processo o parecer de anuência da 158 

chefia imediata do servidor, indicando quem assumirá as atividades do servidor 159 

Rafael Amorim. O conselheiro Denis salienta a importância da criação de um 160 

regimento para afastamento dos técnicos. O conselheiro Jeferson Ferron explica que 161 
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o Nudepe não publicou editais para afastamento de técnico a partir da resolução 162 

136/2016 apreciando, então os afastamentos na Comissão Local de Ensino e 163 

Conselho do Campus através da resolução 024/2010. O conselheiro Jeferson 164 

Goularte salienta que o afastamento está sendo discutido neste Conselho pois o 165 

Nudepe, que é responsável pelos editais de afastamento dos TAEs, está sendo 166 

omisso em relação a isso. O conselheiro Denis sugere que seja feito um 167 

encaminhamento ao Nudepe para questionar o porquê de não estar sendo cumprido 168 

seu dever de publicar os editais de afastamentos dos TAEs. O conselheiro André 169 

salienta que foi atendido o pedido feito na CLE pela solicitação da anuência da 170 

chefia e encargos administrativos. O conselheiro Denis sugere que o CLPP se 171 

aproprie desse regramento de afastamentos de TAEs até que o Nudepe tome as 172 

providências a respeito do edital. O conselho recomenda que a CLPP ,por um lado, 173 

discuta e elabore a respeito de uma política do Campus para o afastamento  integral 174 

de servidores técnicos para cursar Programa de Pós-Graduação stricto sensu 175 

localizados neste Campus; e, por outro lado, recomenda o CLPP que consulte ao 176 

Nudepe a respeito da execução da resolução 136/2016. O conselheiro Alexandre 177 

ressalva a importância de um regramento feito através do CLPP para os 178 

afastamentos integrais de TAEs. O parecer foi colocado em votação com 13 votos 179 

contra e duas abstenções, sendo reprovado o parecer; ww) Relatório Semestral de 180 

afastamento da professora Laura Alves Scherer; que foi aprovado por todos os 181 

presentes; xx) Relatório Semestral de Capacitação do servidor técnico Marcelo 182 

Delanoy; que foi aprovado por todos os presentes; yy) Relatório Semestral de 183 

Capacitação da professora Vanessa Rabelo Dutra; que foi aprovado por todos os 184 

presentes; zz) Apreciação e deliberação sobre normas para a política de 185 

pessoal no campus para qualificação de doutoramento docente e titulação de 186 

concursos para professor efetivo, que foram definidas na última reunião do comitê 187 

local de política de pessoal. O Comitê acordou em construir esse regulamento de 188 

forma contínua. Tendo como primeira deliberação a priorização de vagas, até 2023, 189 

de docentes substitutos para afastamentos de doutoramento. A segunda deliberação 190 

é de que o Campus não abra concursos para docentes sem o título de doutorado 191 

como requisito , sendo aprovado por todos os presentes.Passando a vigorar as 192 

seguintes normas: 1 – as vagas de professores substitutos (20h) sejam destinadas 193 

ao programa de qualificação docente na modalidade de doutoramento até o ano de 194 

2023, garantindo o afastamento integral dos atuais docentes com titulação de 195 

mestres. 2 – caso os editais internos para afastamento integral de doutoramento não 196 

tiverem candidatos mestres homologados, a vaga de professor substituto será 197 

utlizada para o afastamento integral de docente para capacitação em pós-doutorado. 198 

3 – que os concursos para professores efetivos exijam titulação de doutor. Que 199 

apenas em casos de editais públicos com candidatos não homologados se altere a 200 

titulação mínima para Mestre; aaa) Solicitação de Convênio Internacional, 201 

celebrado entre a Unipampa e Administracion Nacional de Educación Publica – 202 
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Consejo de Formación en Educación com o objetivo de permitir o intercâmbio de 203 

conhecimento entre os cursos ofertados por ambas as entidades. A solicitação foi 204 

aprovada por todos os presentes. O conselheiro Alexandre informa sobre atividade 205 

de formação docente  com apoio da PROGRAD que ocorrerá no Campus. O 206 

conselheiro Fernando informa da visita do Mec para avaliação do curso de Direito. 207 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Anna Claudia Sieverding, 208 

lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 209 

presidência do Conselho.210 

  

 

 

 

 

 

Rafael Vitória Schmidt 

Presidente do Conselho 

Diretor do Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Claudia Sieverding 

Secretária do Conselho 
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