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Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 1 

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

Campus, sob a presidência do Coordenador Acadêmico Alexandre Vicentine Xavier, 3 

para a quarta Reunião Ordinária do ano. Estiveram presentes o Coordenador 4 

Administrativo Jeferson Ferron, os coordenadores de cursos Mygre Lopes, André da 5 

Silva Redivo, Fernando Pedro Meinero, Kamilla Raquel Rizzi e Gabriela Capellari,o 6 

representante da Comissão Local de Pesquisa Igor Baptista de Oliveira Medeiros, a 7 

representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marconatto, os 8 

representantes docentes Jeferson Luís Lopes Goularte e Patrícia Roncatto, os 9 

representantes técnicos-administrativos Denis Cobas e Luiza Damboriarena e o 10 

representante discente Fábio Prigol e Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. Os 11 

conselheiros Rafael Schmidt, Kathiane e Everton justificaram suas ausências. O 12 

conselheiro Alexandre abriu espaço para inclusões e alterações na pauta. Na pauta 13 

Ad referendum foi apreciado: a) Projeto de ensino “Atlética Ovelhas Negras em 14 

Santa Maria – Interjuris”, Coordenado pela professora Amanda Muniz Oliveira; o 15 

projeto foi referendado por todos os presentes. Na pauta do dia foram apreciados: b) 16 

Resultado Final do Edital 01/2019/CLPP, na ordem as aprovadas: Margarete 17 

Leniza Lopes Gonçalves, Isabela Braga da Matta e Gabriela Cappellari, sendo 18 

contemplada com o afastamento para doutoramento a professora Margarete Leniza 19 

Lopes Gonçalves; que foi aprovado por todos os presentes; c) Relatório parcial de 20 

afastamento do servidor técnico administrativo Marcelo Matzembacher 21 

Delanoy; que foi aprovado por todos os presentes; d) Relatório parcial de 22 

afastamento do País da professora Laura Alves Scherer; que foi aprovado por 23 

todos os presentes; e) Relatório parcial de afastamento da professora Fabiane 24 

Tubino Garcia; que foi aprovado por todos os presentes. f) Cessão de uso de 25 

espaço para atlética, sendo esclarecido pelo conselheiro Jeferson Ferron que 26 

houve divergências entre o diretório de Administração e a Atlética, sendo recusado 27 

pelo diretório o compartilhamento do espaço. Já que a Universidade possui um 28 

regramento quanto ao uso do espaço e que o diretório não tinha formalizado o 29 

pedido de cessão de uso, o espaço será compartilhado entre o diretório de 30 

Administração e a Atlética, recomenda-se que o diretório de Administração também 31 

formalize o pedido de cessão de uso do espaço em até 120 dias. O conselho 32 

recomenda que os espaços utilizados pelos diretórios, Atlética e Empresa Jr 33 

apresentem uma lista de no máximo 5 discentes autorizados a retirar as chaves das 34 

salas. O ponto foi aprovado por todos os presentes. Na sequência foram apreciados 35 

em bloco os projetos de ensino: g) “Monitoria em Comportamento Organizacional 36 

e Gestão de Pessoas I”, coordenado pela professora Katiuscia Schiemer Vargas; h) 37 

“Monitoria em Direito penal, processo e violência”, coordenado pela professora 38 
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Vanessa Dorneles Schinke; i) “A Reforma trabalhista e seus reflexos no 39 

Processo Trabalhista”, coordenado pelo professor Renato José da Costa; j) 40 

“Palestra “Paradiplomacia na integração regional sul-americana”, coordenado 41 

pelo professor Fernando Pedro Meinero; k) “Viagem de estudo – Participação na 42 

segunda edição do Conexão MEJ Sul”, coordenado pelo professor Rafael 43 

Balardim; l) “Festival Internacional Poético-Musical – LIVRERA”, coordenado 44 

pela servidora técnica administrativa Luiza Damboriarena; A conselheira Kamilla 45 

salienta que o Conselho deve ter cuidado ao aprovar projetos que já aconteceram, 46 

reforçando que os fluxos devam ser respeitados. Ressaltando que os projetos j) 47 

“Palestra “Paradiplomacia na integração regional sul-americana”, coordenado 48 

pelo professor Fernando Pedro Meinero; k) “Viagem de estudo – Participação na 49 

segunda edição do Conexão MEJ Sul”, coordenado pelo professor Rafael 50 

Balardim já aconteceram. Os projetos foram aprovados por todos os presentes. 51 

Também foram apreciados na pauta do dia: m) Recomposição do NDE de 52 

Ciências Econômicas; , que atendendo solicitação de saída do professor João 53 

Garibaldi Almeida Viana, passa a ser composto pelos seguintes professores: Debora 54 

Nayar Hoff (presidente) , Felipe Gomes Madruga (secretário), Altacir Bunde, André 55 

da Silva Redivo e Tanise Brandão Bussmann; que foi aprovado por todos os 56 

presentes; n) Alteração nos Componentes Curriculares Complementares de 57 

Graduação (CCCG) do curso de Ciências Econômicas, com a inclusão de 58 

novas CCCGs e também com a elaboração de ementário das CCCGs antigas; a 59 

alteração foi aprovada por todos os presentes. o) Perfil de vaga para professor 60 

substituto da Professora Patrícia, na área de Teoria Econômica, decorrente do 61 

afastamento por licença gestante da professora. Tendo como requisitos: Graduação 62 

ou Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Ciências Econômicas ou 63 

Economia. Com prova Didática e entrevista, obedecendo a seguinte pontuação: 64 

prova didática no formato de aula expositiva com peso de seis pontos, sendo três 65 

para planejamento de aula, três para domínio do tema sorteado, dois para 66 

capacidade de comunicação e dois para postura pedagógica; A entrevista  terá peso 67 

quatro, sendo três para capacidade do candidato de refletir sobre a própria formação 68 

escolar e acadêmica, três para experiências e expectativas profissionais e quatro 69 

para capacidade de formular uma proposta envolvendo atividades de ensino. O 70 

programa do concurso é o que segue: 1)  Teoria  da  Firma:  Maximização  de  71 

Lucros;  minimização  de  custos;  oferta  da  empresa  e curvas de custos; curto e 72 

longo prazo.  2) Teoria  do  Consumidor: Utilidade; preferências; escolha; demanda 73 

do consumidor; efeito substituição e efeito renda.  3) Externalidades; Bens públicos; 74 

Assimetria de Informação.  4)  Estruturas  de  Mercado:  concorrência  perfeita;  75 

monopólio,  oligopólio;  concorrência monopolística; Determinação de preços e 76 

estrutura de Custos. 5) O mercado de bens e o mercado monetário: IS-LM; 6) 77 

Política Monetária; 7) Política Fiscal.  8) Taxa natural de desemprego e Curva de 78 

Phillips. 9)  Introdução  às  contas  nacionais:  as  três  óticas  de  mensuração  da  79 
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renda  e  do  produto; produto  interno  bruto;  produto  interno  líquido;  produto  80 

nacional  bruto;  produto  nacional líquido.  10) Balanço de Pagamentos; o perfil foi 81 

aprovado por todos os presentes; p) Inclusão de pré-requisito Direito Penal II 82 

para poder cursar Direito Processual Penal I; que foi aprovado por todos os 83 

presentes; q) Perfil de vaga para professor substituto na vaga do professor 84 

Gustavo Saldanha; na área de Administração Pública, decorrente do afastamento 85 

para cargo comissionado do professor Gustavo. Tendo como requisitos: Graduação 86 

em Administração ou em Administração Pública ou em Gestão Pública e Mestrado 87 

ou Doutorado na área de Ciências Sociais Aplicadas. Com prova Didática e 88 

entrevista, obedecendo a seguinte pontuação: prova didática no formato de aula 89 

expositiva com peso de seis pontos, sendo dois para planejamento de aula, três para 90 

domínio do tema sorteado, dois para capacidade de comunicação e três para 91 

postura pedagógica; A entrevista  terá peso quatro, sendo três para capacidade do 92 

candidato de refletir sobre a própria formação escolar e acadêmica, três para 93 

experiências e expectativas profissionais e quatro para capacidade de formular uma 94 

proposta envolvendo atividades de ensino. O programa do concurso é o que segue: 95 

Gestão de materiais, Gestão de patrimônio; Gestão de convênios, Gestão de terceiro 96 

setor, Sustentabilidade socioambiental na gestão pública, Ética na gestão pública, 97 

Gestão estratégica no setor público, Inovação e empreendedorismo do setor público. 98 

O perfil foi aprovado por todos os presentes; r) Perfil de vaga para professor 99 

substituto na vaga da professora Julia Bagatini; na área de Teoria do Direito. 100 

Direitos Humanos e Direito Processual, decorrente do afastamento por licença 101 

gestante da professora Júlia. Tendo como requisitos: Graduação em Direito e 102 

Especialização em Direito, ou Mestrado em Direito, ou Doutorado em Direito. Com 103 

prova Didática e entrevista, obedecendo a seguinte pontuação: prova didática no 104 

formato de aula expositiva com peso de seis pontos, sendo dois para planejamento 105 

de aula, três para domínio do tema sorteado, três para capacidade de comunicação 106 

e dois para postura pedagógica; A entrevista  terá peso quatro, sendo três para 107 

capacidade do candidato de refletir sobre a própria formação escolar e acadêmica, 108 

quatro para experiências e expectativas profissionais e três para capacidade de 109 

formular uma proposta envolvendo atividades de ensino. O programa do concurso é 110 

o que segue: 1. Teoria da norma jurídica; 2. Teoria do ordenamento jurídico; 3. O 111 

fenômeno jurídico e os planos da existência, plano da validade, plano da eficácia da 112 

norma jurídica. 4. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 5. A Constituição 113 

Brasileira e os Tratados de proteção dos Direitos Humanos. 6. O Sistema Global e 114 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. 7. O Cumprimento de Sentença. 115 

Títulos executivos judiciais. 8. Liquidação de sentença. Sentença ilíquida. 116 

Procedimentos da liquidação. 9. Processo de Execução. Títulos executivos 117 

extrajudiciais. Princípios. Pressupostos. Formação da relação executiva. 10. Defesa 118 

do Devedor Embargos à Execução. Interposição. Matérias alegáveis. O perfil foi 119 

aprovado por todos os presentes; s) Relatório parcial do curso de Especialização 120 
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em Relações Internacionais Contemporâneas; o relatório foi explicado pela 121 

conselheira Kamilla e aprovado por todos os presentes. Foram apreciados em bloco 122 

os seguintes projetos de extensão: t) “Modernização administrativa de órgãos 123 

públicos municipais”, coordenado pelo professor Jeferson Luís Lopes Goularte; u) 124 

“1ª  Semana do Meio Ambiente Unipampa Livramento e 1º Seminário 125 

Experiências de Desenvolvimento Sustentável: da teoria à prática”, coordenado 126 

pela professora Debora Nayar Hoff; v) “Ciclo de Palestras de Temas Atuais de 127 

Direito Internacional”, coordenado pela professora Carmela Marcuzzo do Canto 128 

Cavalheiro; w) Ciclo de Palestras “Café Estratégico!”, coordenado pelo professor 129 

Paulo Cassanego Junior; x) “Contra-revolução no Brasil (1530-2018)”, 130 

coordenado pelo professor Rafael Balardim; y) “Inove: explore sua capacidade”, 131 

coordenado pelo professor Rafael Balardim; salientando que os projetos u) “1ª  132 

Semana do Meio Ambiente Unipampa Livramento e 1º Seminário Experiências 133 

de Desenvolvimento Sustentável: da teoria à prática”, coordenado pela 134 

professora Debora Nayar Hoff e x) “Contra-revolução no Brasil (1530-2018)”, 135 

coordenado pelo professor Rafael Balardim já aconteceram. Os projetos foram 136 

aprovados por todos os presentes. Na sequência foram apreciados em bloco os 137 

seguintes projetos de Pesquisa: z) “A nova Guerra Fria em Cuba”, coordenado 138 

pelo professor Rafael Balardim; aa) “GEELAm (Grupo de Estudos Estratégicos 139 

Latino-Americanos)”, coordenado pelo professor Rafael Balardim; bb) 140 

“Subjetivações capitalísticas: dispositivos da gestão no cotidiano”, coordenado 141 

pelo professor Igor Baptista de Oliveira Medeiros; cc) “GERA: Grupo de Estudos e 142 

Pesquisas em Relações Jurídicas, Privadas e Afetividade”, coordenado pela 143 

professora Aneline dos Santos Ziemann; dd) “Meu celular, Meu Vício: Um estudo 144 

sobre dependência de smartphone nos universitários das Instituições Públicas 145 

de Ensino Superior (IPES) do Brasil”, coordenado pela professora Kathiane 146 

Benedetti Corso; os projetos foram aprovados por todos os presentes. ee) Perfil de 147 

vaga para professor substituto na vaga da professora Margarete Lopes 148 

Gonçalvez; na área de Economia Internacional e Regional, decorrente do 149 

afastamento para qualificação da professora. Tendo como requisitos: Graduação ou 150 

Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Ciências Econômica ou Economia. 151 

Com prova Didática e entrevista, obedecendo a seguinte pontuação: prova didática 152 

no formato de aula expositiva com peso de seis pontos, sendo três para 153 

planejamento de aula, três para domínio do tema sorteado, dois para capacidade de 154 

comunicação e dois para postura pedagógica; A entrevista  terá peso quatro, sendo 155 

três para capacidade do candidato de refletir sobre a própria formação escolar e 156 

acadêmica, três para experiências e expectativas profissionais e quatro para 157 

capacidade de formular uma proposta envolvendo atividades de ensino. O programa 158 

do concurso é o que segue: )Comércio internacional: teoria das vantagens 159 

comparativas; modelo padrão de comércio internacional. 2) Política comercial e 160 

desenvolvimento econômico. 3)Taxas de câmbio e macroeconomia aberta. 4) Arranjo 161 
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internacional sob o padrão-ouro. Instabilidade entre as guerras. 5)  Regime de 162 

Bretton Woods. 6) Choque do petróleo, estagflação e crise da dívida.  Liberalização 163 

financeira e comercial e a globalização. 7) As formas de integração de Ásia e 164 

América Latina na globalização; O papel da China e dos EUA na ordem econômica 165 

mundial contemporânea. 8) O pensamento neoclássico na economia regional; O 166 

surgimento da economia regional: a teoria da localização (Lösh), a teoria do 167 

multiplicador (base econômica), a análise interindustrial de insumo-produto. 9) A 168 

teoria do crescimento regional (Richardson); a teoria dos polos de crescimento 169 

(Perroux); a teoria da difusão espacial das inovações, de tecnologia, de bens e 170 

serviços e de fatores de produção. 10) Espaço, região e nação; critérios de 171 

regionalização; mobilidade de mão de obra e de capital; a difusão tecnológica e do 172 

conhecimento. 11) Teoria da Firma: Maximização de Lucros; minimização de custos; 173 

oferta da empresa e curvas de custos; curto e longo prazo. 12) Teoria do 174 

Consumidor: Utilidade; preferências; escolha; demanda do consumidor; efeito 175 

substituição e efeito renda. 13) O mercado de bens e o mercado monetário: IS-LM; 176 

Política Monetária e Política Fiscal. A conselheira Kamilla faz uma observação para 177 

que não se abra precedentes para aprovação de perfil substituto ad referendum na 178 

Comissão Local de Ensino. O conselheiro Alexandre justifica que a aprovação ad 179 

referendum somente foi realizada com condição que houve aprovação unânime na 180 

Comissão e NDE do curso, e que havendo divergências entre os membros não 181 

haveria aprovação ad referendum. O perfil foi aprovado por todos os presentes. 182 

Como informe foi colocado em discussão, a pedido da Comissão Local de Pesquisa,  183 

as orientações sobre o registro de projetos de pesquisa de autoria discente como 184 

trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e teses. A conselheira 185 

Kamilla salienta que não concorda que o Campus decida um regramento sobre o 186 

registro de projetos sem que haja um parecer com orientações da Comissão 187 

Superior de Pesquisa. O conselho sugere que seja encaminhado como ponto de 188 

pauta para a próxima reunião do Conselho. A conselheira Kamilla questiona a 189 

respeito da troca da impressora no andar dos professores, e o conselheiro Jeferson 190 

Ferron informa que a empresa respondeu que é possível realizar a troca e que a 191 

mesma já foi solicitada. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, 192 

Anna Claudia Sieverding, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 193 

assinada por mim e pela presidência do Conselho.194 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Vicentine Xavier 

Em exercício da Presidência do 

Conselho 

Coordenador Acadêmico do Campus 

 

    Anna Claudia Sieverding 

Secretária do Conselho 
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