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Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala
h�ps://conferenciaweb.rnp.br/events/4-reuniao-ordinaria-do-conselho-do-campus do   Campus de
Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do Campus, sob a presidência do Diretor Rafael Vitória
Schmidt, para a quarta 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 Mygre Lopes da Silva, André da Silva Redivo, Gabriela Cappellari 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 Rafael iniciou a reunião abrindo
espaço para inclusões ou exclusões de pauta. Na pauta do dia foram apreciados a) Projeto de pesquisa
“Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Territorial da quarta
colônia de imigração Italiana do Rio Grande do Sul”, coordenado pela professora Alessandra Troian; o
projeto foi aprovado por todos os presentes; b) Projeto de extensão “Crescendo e empreendendo em
Escolas de Jovens e Adultos (EJA) de Santana do Livramento (RS)”, coordenado pela professora Mygre
Lopes da Silva; o projeto foi aprovado por todos os presentes; c) Relatório semestral de capacitação do
servidor técnico Marcelo Delanoy, aprovado por todos os presentes. d) Resultado final do edital
03/2020 – afastamento integral docente para pós-doutorado sem subs�tuto, sendo aprovada a candidata
Ka�uscia de Fá�ma Schiemer Vargas, SIAPE nº 2313182. O resultado foi aprovado por todos os presentes.
e) Proposta de u�lização dos recursos de custeio des�nados aos cursos de graduação do Campus de
Santana de Livramento para a assistência estudan�l dos alunos em vulnerabilidade social durante a
suspensão das a�vidades presenciais. O conselheiro Rafael Schmidt explica que muitos recursos por
exemplo diárias de viagens, não serão u�lizados devido a pandemia por isso a ideia dessa proposta. O
conselheiro Jeferson Ferron relata que foi discu�da a ideia de conceder bolsas cestas básicas para os
alunos carentes que recebem bolsa permanência, sendo respondida pela PRAEC que seria uma boa ideia
mas deveria ser instaurado em todos os campi. Na úl�ma conversa com a PROPLAN, também foi relatado
que o interessante seria que fosse feito em todas as unidades, sendo explicado que o campus Livramento
não conhece a realidade dos outros campi e que não fosse um impedi�vo para colocar em prá�ca essa
proposta. também foi explicado que pela celeridade seria mais prá�co conceder bolsas. O conselheiro
Alexandre informa que em reunião com a PRAEC, foi sugerido a ideia de bolsa para as cestas básicas
durante três meses, sendo elogiada a a�tude pelo Campus Livramento, sendo solicitada então, que fosse
feita uma ação para todos os Campi assim, não teria nenhum impedi�vo para a proposta em nosso
campus. O conselheiro Jeferson Goularte informa que a proposta terá dificuldade de ação pois os
recursos da universidade são centralizados, ainda mais dependendo das pró-reitorias. O conselho do
Campus propõe u�lização de parte dos recursos de diárias des�nados aos cursos de graduação do
Campus de Santana de Livramento para  a assistência estudan�l dos alunos matriculados no campus
Santana do Livramento em vulnerabilidade social durante três meses. A proposta foi aprovada por todos
os presentes. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Anna Claudia Sieverding Fabiano,
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidência do
Conselho.
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