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Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na
sala seis do Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do Campus,
sob a presidência do Diretor do Campus Rafael Vitória Schmidt, para a quinta
Reunião Ordinária do ano. Estiveram presentes o Coordenador Acadêmico
Alexandre Vicentine Xavier, Coordenador Administrativo Jeferson Ferron, os
coordenadores de cursos Mygre Lopes, André da Silva Redivo, Kamilla Raquel Rizzi,
Gabriela Capellari e Kathiane Benedetti Corso, o representante da Comissão Local
de Pesquisa Igor Baptista de Oliveira Medeiros, a representante da Comissão Local
de Extensão Alessandra Marconatto, os representantes docentes Jeferson Luís
Lopes Goularte e Paulo Cassanego Junior, o representante discente Yuan Kuen
Baltazar da Nóbrega Tong e o representante da Comunidade Externa Everton da
Silva Felix. O conselheiro Fernando Pedro Meinero justificou sua ausência. O
conselheiro Rafael abriu espaço para inclusões e alterações na pauta. A conselheira
Kamilla solicitou alteração na ordem da pauta, passando o item q) para o primeiro
ponto da pauta do dia, sendo aprovado por todos os presentes. Nos informes, o
conselheiro Jeferson Goularte solicitou informar a respeito das condições da
impressora utilizada pelos docentes. A direção do Campus incluiu o informe
referente às eleições dos representantes no Conselho do Campus e Comissões. O
conselheiro Everton incluiu informe sobre o evento FEBITEC, organizado pelo IFSul.
Na pauta Ad referendum foi apreciado o ponto a) Recomposição da Comissão de
Estágio Probatório Docente, que teve alteração na representação do Curso de
Direito, passando a ser composta pelos seguintes docentes, conforme portaria mil
cento e noventa e seis de vinte e quarto de julho de dois mil e dezenove: Alessandra
Marconatto, Andressa Hennig Silva, Anna Carletti, João Garibaldi Almeida Viana e
Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira Adão. Os conselheiros referendaram a
recomposição da Comissão. Porém, com alteração na representação do curso de
Administração, que ao invés da professora Andressa Hennig Silva, continua com a
professora Kathiane Benedetti Corso, que já integrava a comissão na portaria
quinhentos e trinta e quatro, de vinte e cinco de março de dois mil e dezenove. A
secretaria do conselho do Campus irá encaminhar solicitação para publicação de
nova portaria. Na sequência, foi apreciado o ponto b) Projeto de extensão
“Universidade Fora do Armário – UFA”, coordenado pela professora Amanda
Muniz Oliveira; que foi apresentado pelo conselheiro Igor, que reforçou a
necessidade de fomentar a participação da comunidade acadêmica e externa, além
de mencionar que o projeto foi apresentado pelo representante discente Yuan no
CONSUNI, recebendo incentivo para que se torne um programa de extensão. A
partir disso, o conselheiro Rafael comentou que existe a proposta de que o evento
assuma dimensão multi-campi. O projeto foi referendado por todos os presentes. A
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pauta do dia iniciou com a apreciação do ponto q) Perfil de vaga para professor
substituto na área de Relações Internacionais, na vaga de gestão do professor
Rafael Schmidt. Tendo como requisitos: Graduação em Relações Internacionais Ou
Graduação em Relações Internacionais e Especialização ou Mestrado ou Doutorado
em qualquer área. Ou graduação em qualquer área e Especialização em Relações
Internacionais ou Mestrado em Relações Internacionais ou Mestrado em Ciência
Política ou Mestrado em Estudos Estratégicos Internacionais ou Doutorado em
Relações Internacionais ou Doutorado em Ciência Política ou Doutorado em Estudos
Estratégicos Internacionais. Com prova Didática, Entrevista e Títulos, obedecendo a
seguinte pontuação: prova didática no formato de aula expositiva 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 refletir sobre a própria
formação escolar e acadêmica, quatro para experiências e expectativas profissionais
e quatro para capacidade de formular uma proposta envolvendo atividades de
ensino. O programa do concurso é o que segue: 1. Organizações Internacionais,
2.Globalização e Formação de Blocos Econômicos Regionais, 3. UNASUL, CDS e
segurança hemisférica, 4. Relações Internacionais da América do Sul, 5. Processos
de independência latino-americanos, 6. Regimes de Segurança Nacional, 7.
Redemocratização e Neoliberalismo na América do Sul, 8. Governos latinoamericanos do século XXI. O perfil foi apresentado pela conselheira Kamilla e
aprovado por todos os presentes; c) Agenda do Campus 2019/2, sendo sugerida a
inclusão do SIEPE e dos eventos aprovados pelas Comissões dos Cursos na
agenda do Campus, devendo ser encaminhadas as informações para a Secretaria
da Direção do Campus, que reeditará a agenda conforme as demandas. A referida
agenda foi aprovada por todos os presentes; d) proposta de concessão de título
de Professor Emérito ao professor Avelar Fortunato, sendo apresentado pelo
conselheiro Jeferson Goularte, informando que a demanda partiu do professor
Avelar. O conselheiro informou que a norma não é clara com relação a apreciação
do Campus, cabendo ao referido conselho apenas a indicação do nome do
professor, que será apreciado pelo Conselho Universitário. O conselheiro Alexandre
salientou que o professor Avelar teve relevante trabalho para o município de Santana
do Livramento com a criação da Ferradura dos Vinhedos. O conselheiro Jeferson
Ferron também salientou que o professor Avelar, mesmo estando aposentado,
continua participando de grupos de pesquisa na instituição. Os conselheiros
aprovaram a proposta por unanimidade, indicando o nome do professor Avelar
Fortunato como Professor Emérito para apreciação do Conselho Universitário.
Foram apreciados em bloco os Projetos de Pesquisa: e) “Anátema: núcleo de
estudos sobre produção do conhecimento jurídico”, coordenado pela professora
Amanda Muniz Oliveira; f) “Política Externa Brasileira e Migrações”, coordenado
pelo professor Rafael Balardim; g) “A influência dos Estados Unidos da América
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no contexto das Organizações Internacionais”, coordenado pela professora
Carmela Marcuzzo; h) “Grupo de Análise de geopolítica Energética”, coordenado
pelo professor Flávio Lira Nascimento e i) Projeto de Pesquisa “Grupo de Estudas
da Eurásia (GEsEu)”, coordenado pelo professor Flávio Lira Nascimento, que foram
aprovados por todos os presentes. Foram apreciados em bloco os Projetos de
ensino: j) “Nuevo Código del Proceso Penal uruguayo: hacia un cambio de
paradigma”, coordenado pelo professor Marcelo Mayora Alves; k) “3 a Semana do
Economista Unipampa Livramento – SECON”, coordenado pela professora Tanise
Brandão Bussmann; l) “Direito e História: a Lei Maria da Penha e a Idade Média”,
coordenado pela professora Amanda Muniz Oliveira; m) “Modelos para
Implementação da Remanufatura”, coordenado pela professora Mygre Lopes da
Silva e n) Projeto de ensino “Semana Acadêmica do PPGA”, coordenado pela
professora Kathiane Benedetti Corso, que foram apresentados pelo conselheiro
Rafael e aprovados por todos os presentes; o) Horários 2019/2, sendo solicitadas
alterações em nomenclaturas de disciplinas nos cursos de Ciências Econômicas,
Direito e Administração, que foram corrigidas na planilha de horários. O conselheiro
Alexandre informou que as alterações já foram feitas na secretaria acadêmica. Os
horários foram aprovados por todos os presentes; p) Norma de quebra de prérequisitos do curso de Ciências Econômicas, que foi apresentada pelo
conselheiro André Redivo, informando que o curso redigiu seu regulamento para
inseri-lo no seu PPC. A norma de quebra de pré-requisito do curso de Ciências
Econômicas foi aprovada por todos os presentes. Nos informes, o conselheiro
Jeferson Ferron falou sobre o Ofício nº224/2019/GR/UNIPAMPA – Redução de
Gastos. No segundo informe o conselheiro Jeferson Goularte comunicou que
recebeu demanda de um docente referente ao mau estado de funcionamento da
impressora localizada no corredor de acesso às salas dos docentes, que foi
substituída, mas continua apresentando problemas. O professor autor da demanda
também manifestou descontentamento com o baixo número de cota de impressões e
com o atendimento de manutenção da impressora, que demora para ser concluído.
O conselheiro Jeferson Ferron informou que é o fiscal suplente do contrato de
impressão, sendo o servidor Matias o fiscal do contrato. Também informou que foi
aberto novo chamado para a empresa efetuar a manutenção dos equipamentos. No
terceiro informe a direção do Campus comunicou que, considerando a
possibilidade de recondução dos representantes docentes, técnicos administrativos
e discentes no conselho do Campus e nas Comissões Locais de Ensino, Pesquisa e
Extensão, entrará em contato com os atuais representantes para verificar se os
mesmos têm interesse em permanecerem nas funções. Logo, a comissão eleitoral
local encaminhará os nomes às referidas Comissões Locais e ao Conselho do
Campus para serem apreciadas essas reconduções. O quarto informe foi referente
eu evento do IFSul em parceria com a UTEC, denominado FEBITEC, que ocorrerá
nos dias 08, 09 e 10 de outubro. O conselheiro Everton estendeu o convite a
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comunidade do Campus para participarem com apresentações de trabalhos e como
avaliadores. 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.
RAFAEL VITORIA
SCHMIDT:988827
75020
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