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Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na
sala doze do Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do Campus,
sob a presidência do Diretor Rafael Vitória Schmidt, para a terceira Reunião
Ordinária do ano. Estiveram presentes o Coordenador Acadêmico Alexandre
Vicentine Xavier, o Coordenador Administrativo Jeferson Ferron, os coordenadores
de cursos Mygre Lopes, André da Silva Redivo, Fernando Pedro Meinero, Kamilla
Raquel Rizzi e Gabriela Capellari,o representante da Comissão Local de Pesquisa
Igor Baptista de Oliveira Medeiros, a representante da Comissão Local de Extensão
Alessandra Marconatto, o representante docente Jeferson Luís Lopes Goularte, os
representantes técnicos-administrativos Denis Cobas e Luiza Damboriarena e o
representante discente Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. O conselheiro Rafael
abriu espaço para inclusões e alterações na pauta. O conselheiro Jeferson solicita a
inclusão do ponto de pauta “encaminhamentos acerca de impressora no
corredor dos professores.” O conselheiro Alexandre solicita a inclusão de informe
acerca do curso de Direito. O conselheiro Rafael solicita informe a respeito de
matéria na Zero Hora dos cursos da Unipampa. Na pauta Ad referendum foram
apreciados os seguintes pontos: a) Indicação de membro suplente na Comissão
Permanente de Pessoal Docente - CPPD, sendo indicado o professor Jair Pereira
Coutinho; a indicação foi referendada por todos os presentes; b) Projeto de
Extensão: “Violência contra a mulher: tem legislação, tem que ter punição”,
coordenado pelo servidor técnico Alan Carvalho, o projeto foi referendado por todos
os presentes. Na pauta do dia foram apreciados: c) Afastamento do país do
professor Renato Costa, com ônus limitado para visita técnica para execução do
projeto de pesquisa “Um retrato da Palestina” na Universidade Islâmica de Gaza no
período de 30 de maio a 27 de junho do corrente ano. E também a participação no
evento “Realização de documentário em Gaza e Missão acadêmica à República
popular democrática da Coréia”, na República Popular Democrática da Coréia
(RPDC) com início no dia 04/07 e término no dia 15/07 do corrente ano,salientando a
importância e o aperfeiçoamento do docente e das suas atividades no Campus. O
afastamento foi aprovado por todos os presentes; d) Matriz de Custeio do
Campus; a matriz foi aprovada por todos com uma abstenção; e) Regimento
interno do núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas da Unipampa –
NEABI; o regimento foi aprovado por todos os presentes; f) Alteração do PPC do
curso de Administração, concentrando-se nas bibliografias básicas e
complementares e na exclusão/inclusão de tópicos nos componentes curriculares. A
alteração foi aprovada por todos os presentes; g) Aproveitamento de segundo
candidato aprovado no edital nº82/2019, candidato Leonardo Caliari aprovado no
Processo Seletivo Substituto Finanças e que será responsável pelos seguintes
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componentes curriculares: 1) Gestão de Processos ( 4 créditos), Consultoria
Empresarial (4 créditos), Internacionalização de Empresas (4 créditos) e Seminário
de Pesquisa (4 créditos). O aproveitamento foi aprovado por todos os presentes.
Foram apreciados em bloco os projetos de Pesquisa: h) Projeto de Pesquisa:
“Avaliação de Políticas Públicas Municipais: Estudo de casos polos de
abrangência curso de Administração Pública EaD”, coordenado pelas
professoras Patrícia Roncato e Camila Furlan; e i) Projeto de Pesquisa: ”Análise
Sociométrica sobre o Panorama das Pesquisas em Coopetição”, coordenado
pelo professor Paulo Cassanego Jr; que foram aprovados por todos os presentes
com uma abstenção. Foram apreciados em bloco os seguintes Projetos de Ensino: j)
“Monitoria em Contabilidade Social”, coordenado pela professora Patricia Eveline
dos Santos Roncato; k) “História Econômica, Política e Social, do Curso de
Direito.”, coordenado pelo professor Victor Hugo Veppo Burgardt; l) “Visita Técnica
a Mercur e Fruki”, coordenado pela professora Katiuscia Vargas; m) “3º Seminário
Regional de Controle de Qualidade Sanitária em Alimentos Santana do
Livramento RS”, coordenado pela professora Juliana Ribeiro da Rosa; n) “palestra
comemorativa aos 10 anos do curso de Gestão Pública”, coordenado pela
professora Gabriela Capellari; o) “Palestra Quem são os Índios: Perspectivas dos
Direitos Humanos”, coordenado pelo professor Fernando Pedro Meinero; p)
“Viagem de estudos 10 anos do curso de Gestão Pública”, coordenado pela
professora Gabriela Capellari e pelo professor Jeferson Luís Lopes Goularte; que
foram aprovados por todos os presentes; q) Aproveitamento do segundo
colocado aprovado no Concurso do Edital n. 393/2018; candidato Jazam Santos
aprovado para a área de Direito Privado com atuação no Núcleo de Prática Jurídica.
O aproveitamento foi aprovado por todos os presentes; r) Inserção de DCGs na
lista do PPC do Curso de Relações Internacionais: DCG Fronteiras Brasileiras e
Relações Internacionais (60h) e DCG Gestão de Projetos no Setor Público (60h); a
inserção foi aprovada por todos os presentes; s) Deliberação sobre utilização do
corredor de acesso à sala dos professores para fixação de banners e cartazes,
a conselheira Kamilla sugere que o ponto seja discutido na Comissão de
Infraestrutura do Campus. A equipe diretiva vai tomar providências para a
reestruturação da Comissão de Infraestrutura. O conselho do Campus delibera por
submeter este assunto em pauta para a apreciação em reunião da Comissão Local
de Infraestrutura, sendo aprovado por todos os presentes; t) “encaminhamentos
acerca de impressora no corredor dos professores.”, o conselho propõe a
substituição imediata da impressora 162 do andar dos professores em virtude da alta
demanda e desgaste, e consulta a respeito da disponibilização de mais uma
impressora para os professores em função do volume de impressões; sendo
aprovado por todos os presentes. O conselheiro Rafael esclarece a respeito do uso
do auditório para eventos internos e externos, o qual foi solicitado por demanda
docente sobre regramento do uso do mesmo. O uso do auditório para os eventos foi
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discutido em uma reunião do Conselho do Campus, onde ficou determinado que de
acordo com este Conselho, o empréstimo deve estar vinculado a um projeto
coordenado por um servidor do Campus. Sendo esclarecido que não há regras para
o tipo de evento que ocorrerá. O conselheiro Rafael também informa a respeito do
evento “Mulheres Empoderadas Mudam o Mundo”, ocorrido no dia 12/4 no auditório
do Campus. O evento estava vinculado a um projeto do servidor técnico Alan
Carvalho. O conselheiro Alexandre informa sobre elogio recebido através da
ouvidoria para a equipe Diretiva do Campus e a Pró-Reitoria de Graduação pelo
excelente trabalho realizado junto ao Ministério da Educação na avaliação e
reconhecimento do curso de Direito e consequente, resultado com nota máxima,
motivo de muito orgulho para a nossa instituição.O conselheiro Rafael informa a
respeito de matéria na Zero Hora dos cursos da Unipampa e sobre a nota 5 do curso
de Direito. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Anna Claudia
Sieverding, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por
mim e pela presidência do Conselho.
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