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Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na sala
h�ps://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-extraordinaria-do-conselho-de-campus-santana-do-
livramento, reuniu-se o Conselho do Campus, sob a presidência do Diretor Rafael Vitória Schmidt, para a
quarta Reunião Extraordinária 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 Daniela Vanila
Nakalski, o coordenador do mestrado João Garibaldi Almeida Viana, a representante da Comissão Local
de Extensão Alessandra Marcona�o, o representante da Comissão local de Pesquisa Igor Bap�sta de
Oliveira Medeiros e o representante docente Jeferson Luís Lopes Goularte. O conselheiro Rafael iniciou a
reunião com a pauta do dia: Relatório de gestão do Campus de Santana do Livramento no ano de
2019, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael, informando que houve atraso na apresentação final
do relatório mo�vado pelo início tardio do cronograma proposto pela gestão superior da Unipampa,
começando em abril e encerrando em 28 de maio. O conselheiro registrou que o processo de elaboração
do relatório precisa ser aperfeiçoado, de forma que fique mais integrado aos sistemas de ensino,
pesquisa, extensão e gestão da Unipampa, possibilitando a obtenção automá�ca dos dados e dando
ênfase ao planejamento e análise de resultados dos Campi. O conselheiro Igor  ques�onou sobre qual o
termo correto para u�lizar em a�vidades de extensão, argumentando que no ano passado foi re�rado o
termo "curricularizarção da extensão". A conselheira Alessandra recebeu da Proext o retorno de que a
denominação correta é "inserção da Extensão nos cursos de Graduação". Os conselheiros João Garibaldi
e André Redivo sugeriram ajustes no texto que trata da carga horária dos docentes. O relatório foi
colocado em votação e aprovado por todos os presentes. 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 Vitória Schmidt

Presidente do Conselho

Diretor do Campus

 

João Timóteo de los Santos

Secretário do Conselho

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VITORIA SCHMIDT, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 03/06/2020, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por JOAO TIMOTEO DE LOS SANTOS, Secretário Execu�vo,
em 04/06/2020, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0304391 e
o código CRC 2A466B26.
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