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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO

ATA 005/2020

 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala
h�ps://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-ordinaria-do-conselho-de-campus-santana-do-livramento
do  Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do Campus, sob a presidência do Diretor
Rafael Vitória Schmidt, para a segunda 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, André da Silva Redivo, Gabriela Cappellari, Kamilla
Raquel Rizzi e Fernando Pedro Meinero, o coordenador subs�tuto do mestrado Rafael Ferraz, 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 Luiza Damboriarena. O
conselheiro Jeferson Goularte jus�ficou sua ausência. O conselheiro Rafael iniciou a reunião abrindo
espaço para inclusões ou exclusões de pauta. Sendo solicitado pelo professor Alexandre a inclusão do
ponto x) Indicação membro para compor a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD);  e
informe acerca de reunião dos Coordenadores de Curso; foi solicitado pelo conselheiro Rafael o informe
acerca da reunião da PROPLAn; sendo aceito por todos os presentes. Na pauta ad referendum foram
apreciados em bloco os projetos de extensão a) “Inclusão digital para pessoas da Fronteira (Santana do
Livramento – RS – Brasil e Rivera), com mais de 60 anos e pessoas que estejam foram do mercado de
trabalho.”, coordenado pelo professor Luiz Edgar de Araújo Lima, b) “Ações de Controle Social” ,
coordenado pelo professor Jeferson Goularte; c) “Cidadania nas eleições municipais 2020”, coordenado
pelo professor Fernando Meinero; d) “Pensar Direito: dos direitos fundamentais às ciências sociais
aplicadas”, coordenado pelo professor João Paulo Miranda, e) “Gestão em ação”, coordenado pelas
professoras Ka�uscia Vargas e Carolina Fleck, f) “Ferradura dos vinhedos: reconhecendo a rota turís�ca e
seu terroir”; coordenado pelo professor João Paulo Miranda, g) “Lunares”, coordenado pela professora
Gabriela Capellari, h) “Laborum Meta: Mulheres Trabalhadoras e efe�vação de direitos em Santana do
Livramento”, coordenado pela professora Amanda Muniz, i) “Clube de leitura: hibisco roxo”, coordenado
pela professora Vanessa Schinke, j) “Escrita de si e dos outros: aprendendo português contando
histórias”, coordenado pelo professor Igor Medeiros, k) “Marke�ng digital e Mídias Sociais para Micro
Empreendedores de Santana do Livramento”, coordenado pela professora Kathiane Benede� Corso, a
professora Alessandra Marcona�o informa que a aprovação ad referendum foi feita por causa do PDA. Os
projetos foram aprovados por todos os presentes. Na sequência os pontos de pauta ad referendum , l)
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
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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. O perfil foi explicado pela conselheira Kamilla e aprovado por todos os
presentes. m) Banca do concurso para o edital 481/2019 na área de Contabilidade e Administração,
composta pelos professores �tulares Ana Luisa de Souza Soares, Alcivio Vargas neto e Roberto de Gregori
e suplentes Ana Elizabeth Moisechyk e Carolina Freddo Fleck. A banca foi aprovada por todos os
presentes com uma abstenção. A seguir os projetos de pesquisa apreciados em bloco: n) “Consórcios de
Projetos de Pesquisa na GP”, coordenado pelos professores Gabriela Capellari e Jeferson Goularte, o) “A
internacionalização de empresas do agronegócio brasileiras no mundo e internacionais no Brasil:
estratégia, conhecimento e geração de inovações”, coordenado pelo professor Paulo Cassanego, p) “A
relação entre as indicações geográficas de vinhos e o terroir no Rio Grande do Sul e suas influências
ambientais e consumeristas: da serra à Ferradura dos vinhedos”, coordenado pelo professor João Paulo
Miranda, q) “Laborum Meta: Mulheres Trabalhadoras e efe�vação de direitos em Santana do
Livramento”, coordenado pela professora Amanda Muniz, os projetos foram lidos pelo conselheiro Rafael
e aprovados por todos os presentes. Na pauta do dia foram apreciados os pontos: r) Acordo de
Cooperação PPGA – UTEC, obje�vando a cooperação acadêmica e tecnológica no âmbito do Programa de
Pós-Graduação em Administração da UNIPAMPA e os Ins�tutos Regionais da UTEC, com realização
a�vidades relacionadas à pesquisa, ensino e extensão. A conselheira Kamilla parabeniza o mestrado pela
inicia�va e sugere que quando aberto o processo no SEI que se coloque um histórico de aproximação
com a UTEC ao longo do ano, e na minuta que seja colocado o professor. A conselheira também
comunicou que não foi informada quando aberto o processo acerca dos documentos que seriam
solicitados de comprovação da iden�dade do reitor da universidade parceira. O acordo foi aprovado por
todos os presentes. s) Relatório semestral de capacitação do servidor técnico Rafael Amorim; que foi
aprovado por todos os presentes. t) Relatório semestral de capacitação da professora Laura Alves
Scherer; que foi aprovado por todos os presentes. u) Relatório semestral de capacitação da professora
Silva Amélia Mendonça Flores; que foi aprovado por todos os presentes. v) Relatório semestral de
capacitação da professora Fabiane Tubino Garcia; que foi aprovado por todos os presentes. w) Consulta
referente a con�nuidade das aulas dos cursos de graduação na modalidade EAD UAB de Administração
Pública, o conselheiro Alexandre explica que a comissão de curso acordou que os professores
con�nuassem com as aulas já que os alunos têm um fácil acesso aos professores e colaboradores que já
estão envolvidos. E também pelas bolsas que só são concedidas se o curso es�ver em andamento. O
conselheiro Rafael Ferraz explica que seria interessante a con�nuidade e que nível nacional nenhum
curso EAD parou e que isso poderia acarretar prejuízos financeiros ao curso. A conselheira Lucélia reforça
que foi discu�do nas comissões e que foi acordado a con�nuidade das aulas, pedagogicamente o curso já
está preparado para isso e a única preocupação seria os encontros nos pólos. O conselheiro Igor explica
que a professora Camila Furlan fez uma pesquisa com os alunos do curso para saber do acesso aos meios
de internet e foi bem posi�va sendo assim um dos pontos pensados para a con�nuidade das aulas. O
conselheiro Rafael Ferraz explica que a con�nuidade das aulas não se aplica às disciplinas de estágio
somente começam quando as a�vidades presenciais da Unipampa forem retomadas, podendo ser
transferida para o próximo semestre. A con�nuidade das aulas foi aprovada por todos os presentes. x)
Indicação para compor a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD); sendo indicado o professor
Jazam Santos para compor a suplência da comissão para dar andamentos aos processos de progressão. A
indicação foi aprovada por todos os presentes. O conselheiro Alexandre faz um informe acerca da reunião
dos Coordenadores de Curso; que a PROGRAD convida todos coordenadores e Nude para uma reunião
hoje na parte da tarde por web conferência para discu�r alguns assuntos, como a suspensão das aulas e
calendário acadêmico. O conselheiro Rafael Schmidt faz um informe acerca da reunião da PROPLAN que
ocorreu no dia 31 de março onde foi discu�do o orçamento da Universidade e com várias questões
indefinidas. Foi exposto uma planilha sinte�zando o orçamento da Universidade para este ano com
algumas partes pendentes para ser aprovada. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu,
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Anna Claudia Sieverding Fabiano, 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

 

Anna Claudia Sieverding Fabiano

Secretária do Conselho

 

Documento assinado eletronicamente por ANNA CLAUDIA SIEVERDING FABIANO, Secretário
Execu�vo, em 05/08/2020, às 11:28, 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
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