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Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, na sala
h�ps://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-conselho-de-campus, reuniu-se o Conselho do Campus,
sob a presidência do Diretor Rafael Vitória Schmidt, para a terceira 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 do mestrado Rafael Camargo
Ferraz, a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marcona�o, o representante da
Comissão local de Pesquisa Igor Bap�sta de Oliveira Medeiros, os representantes docentes Jeferson Luís
Lopes Goularte e Lucélia Ivonete Juliani e os representantes técnicos administra�vos Denis Jeferson
Pereira Cobas e Luiza Araujo Damboriarena. O conselheiro Rafael iniciou a reunião abrindo espaço para
inclusões ou exclusões de pauta. Na pauta ad referendum foram apreciados a) Relatório parcial de
especialização em Relações Internacionais no período de 2019/01 e o b) Relatório parcial de
especialização em Relações Internacionais no período de 2019/02, que foram apresentados pela
conselheira Kamilla Rizzi, comunicando que o mesmo passou do formato documento editável para a
plataforma SEI. A conselheira ressaltou a par�cipação de docentes de outras ins�tuições convidadas nas
ações do curso. Os pontos foram apreciados em bloco e referendados por todos os presentes; c) Perfil de
vaga para professor subs�tuto 20h na área de  Direito Público; Direito Privado e Propedêu�cas na vaga
da professora Aneline Ziemann Lúcio por mo�vo de licença maternidade. Tendo como requisitos:
Graduação em Direito e especialização ou Mestrado ou Doutorado em Direito. 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
três para capacidade do candidato de refle�r sobre a própria formação escolar e acadêmica, quatro para
experiências e expecta�vas profissionais e três para capacidade de formular uma proposta envolvendo
a�vidades de ensino. O programa do concurso é o que segue: 1. O e�cismo em geral. É�ca e moral. A
é�ca natural e o jusnaturalismo. A é�ca legal e o jus-posi�vismo. 2. A rela�vidade histórica dos padrões
é�cos e seu condicionamento ideológico. 3. A evolução histórica do Estado. Estado Moderno.Teorias
sobre a origem do Estado. 4. Elementos do Estado. Separação de Poderes. 5.  A formação da ciência
polí�ca moderna. 6. Filosofia: período clássico e medieval. Filósofos da Patrís�ca e Escolás�ca. 7.
Filósofos do período moderno. Filósofos do Período Contemporâneo. 8.  A importância da filosofia na
Globalização. 9. Ciência das Finanças e Direito Financeiro. 10. Receitas públicas. Despesas públicas. 11.
 Leis orçamentárias. Plano plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. 12. Ato
ilícito. Excludentes de responsabilidade. Responsabilidade civil subje�va e obje�va do Código Civil.
Prescrição e decadência. 13. Autonomia Privada. Consensualismo. Força obrigatória. Boa fé. Rela�vidade
dos efeitos. Função social. 14. Origens do processo civil. Autonomia. Garan�as Fundamentais do
Processo. Normas fundamentais do processo civil. 15. Processo e procedimento. Procedimento comum:
pe�ção inicial, improcedência liminar do pedido, audiência de mediação ou de conciliação, resposta do
réu e revelia. O perfil de vaga foi apresentado pelo conselheiro Fernando e referendado por todos os
presentes. Na pauta do dia foram apreciados os seguintes pontos: d) Edital 03/2020 para
afastamento Integral de Docente para Pós-Doutoramento sem subs�tuto, que foi apresentado pelo
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conselheiro Alexandre, informando que o campus estabelecerá edital com critérios próprios de
Afastamento Integral de docente para Pós-doutoramento sem subs�tuto e que seguirá o edital padrão
formulado pela PROGEPE para o afastamento integral para doutoramento e pós-doutoramento com
subs�tuto, evitando assim ques�onamentos futuros dessa pro-reitoria. A conselheira Kamilla sugeriu se
seja incluído no texto do edital a denominação "fluxo con�nuo" para facilitar o entendimento da
proposta, ficando com o �tulo "chamada interna (fluxo con�nuo) para afastamento integral de docente
para Pós-Doutoramento sem subs�tuto". O conselheiro Rafael Ferraz sugere que o termo "fluxo
con�nuo" seja incluído apenas no texto do edital, pois pode não ser permi�do a colocação do termo no
�tulo. Também sugere que seja consultada a equipe responsável pelos editais da Progepe sobre como
inserir o termo. O edital foi colocado em votação e aprovado por todos os presentes; e) Perfis de vaga
para professor subs�tuto na área de Direito Público, mo�vado pela remoção de docente do Campus;
Tendo como requisitos: Graduação em Direito e especialização ou Mestrado ou Doutorado em Direito;
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, dois para capacidade de comunicação e três para postura pedagógica; A entrevista  terá
peso quatro, sendo três para capacidade do candidato de refle�r sobre a própria formação escolar e
acadêmica, três 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. Direito
Cons�tucional, 2. Direito Administra�vo, 3. Direito Tributário, Licitações e Contratos Administra�vos, 4.
Controle da Administração Pública , 5. Processo Administra�vo Disciplinar 6. Direito e Sociedade 7.
Relações Ins�tucionais e Governamentais. O refil foi apresentado pela conselheira Gabriela, que
informou a necessidade de suprir os encargos deixados pela remoção do professor Cris�an Wi�mann. A
conselheira Kamilla ques�onou como transcorreu a referida remoção e o que embasou a disponibilização
de vaga para subs�tuto. O conselheiro Alexandre explicou o processo de remoção e que, devido a
necessidade do curso de Gestão Pública em repor a referida vaga,  a reitoria se comprometeu em
disponibilizar uma vaga de professor subs�tuto para o campus. O conselheiro Rafael Schmidt salientou
que solicitou a retoria da Unipampa que desenvolva uma polí�ca de reorganização do quado de
servidores para os campi, de forma que não impeça o funcionamento dos mesmos, e que a reitoria
manifestou que está trabalhando para futuramente disponibilizar uma vaga de professor permanente
para o Campus, que suprirá essa demanda.  O perfil de vaga foi colocado em votação e aprovado por
todos os presentes. Foi alterada a ordem da pauta, sendo apreciado o ponto k) Matriz de Custeio do
Campus Livramento, que foi apresentado pelo conselheiro Jeferson Ferron, informando os valores
disponibilizados ao Campus e os recursos separados para cada curso. A matriz de custei foi aprovada por
todos os presentes. Foram apreciados em bloco os seguintes projetos de pesquisa: f) Governança do
Arranjo Produ�vo Local (APL) do Mel em Santana do Livramento (RS), coordenado pela professora
Mygre Lopes da Silva; g) pesquisa Padrão do comércio internacional do Uruguai, coordenado pela
professora Mygre Lopes da Silva; h) Qualidade no transporte cole�vo urbano: uma análise em Santana
do Livramento-RS, coordenado pela professora Mygre Lopes da Silva; i) O Programa Nacional de
Alimentação Escolar na Microrregião de Passo Fundo/RS, coordenado pela professora Alessandra
Troian; j) Crise Econômica Versus Energia: O Impacto da Pandemia Covid-19 Sobre a Indústria do
Petróleo, coordenado pela Professora Lucélia Ivonete Juliani, que foram apresentados pelo conselheiro
Igor e aprovados por todos os presentes; l) Recomposição do Núcleo Docente Estruturante do curso de
Administração Pública EaD, que conforme memorando 01/2020 do curso de Bacharelado em
Administração Pública modalidade a distância, integrarão o referido NDE os docentes: Camila Furlan da
Costa, Igor Bap�sta de Oliveira Medeiros, João Garibaldi Almeida Viana, João Paulo Rocha Miranda,
Lucélia Ivonete Juliani, Kathiane Benede� Corso e Sebas�ão Ailton da Rosa Cerqueira Adão, que foi
apresentado pelo conselheiro Igor, informando que a presidência do NDE con�nuará com a professora
Camila Furlan da Costa, sendo o professor Igor o Secretário. a alteração no NDE foi aprovada por todos os
presentes. Nos informes, o Conselheiro Jeferson repassou informações a respeito das ações solidárias
desenvolvidas pelo Campus. A conselheira Andressa comunicou que os docentes do curso de
Administração manifestaram preocupação com a situação e discentes que possam estar passando por
dificuldade financeira. Que esse problema poderá aumentar o índice de evasão na ins�tuição. 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.
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Rafael Vitória Schmidt

Presidente do Conselho

Diretor do Campus

 

João Timóteo de los Santos

Secretário do Conselho

Documento assinado eletronicamente por JOAO TIMOTEO DE LOS SANTOS, Secretário Execu�vo,
em 25/05/2020, às 09:56, 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 25/05/2020, às 10:19, 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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