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Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 1 

na sala três 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 sexta Reunião Ordinária do ano. Estiveram presentes o Coordenador 4 

Administrativo Jeferson Ferron, os coordenadores de cursos André da Silva Redivo, 5 

Fernando Pedro Meinero, Gabriela Capellari, Rafael Balardim e Carolina Freddo 6 

Fleck, o representante da Comissão Local de Pesquisa Igor Baptista de Oliveira 7 

Medeiros, a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marconatto, 8 

os representantes docentes Jeferson Luís Lopes Goularte e Paulo Cassanego Junior 9 

e os representantes técnicos administrativos Luiza Araujo Damboriarena e Denis 10 

Cobas. Os conselheiros Mygre Lopes e Fabio Prigol justificaram suas ausências. O 11 

conselheiro Alexandre abriu espaço para inclusões e alterações na pauta. Sendo 12 

solicitadas inclusões de informes pelos conselheiros Paulo, Jeferson Ferron e 13 

Alexandre. A conselheira Alessandra solicitou incluir em pauta um ponto relacionado 14 

ao recebimento de material de ginástica pelo Campus, que não necessitaria parecer, 15 

sendo incluídos na pauta, com aprovação de todos os presentes. Na pauta Ad 16 

referendum foi apreciado o ponto a) Nomeação de candidata classificada em 17 

banco de concurso para Direito, que foi apresentado pelo conselheiro Fernando, 18 

informando que atende recomendação da  Divisão de Concursos e seleção de 19 

Pessoal, que orienta o aproveitamento da candidata Lisiane da Silva Zuchetto, 20 

aprovada no processo seletivo do edital 138/2019, na área de Direito, sendo 21 

referendado por todos os presentes. Na pauta do dia foram apreciados os pontos b) 22 

Relatório Parcial de Afastamento da professora Laura, que foi apresentado pelo 23 

conselheiro Alexandre e aprovado por todos os presentes; c) Relatório Final de 24 

Afastamento do professor Renato Costa, que foi apresentado pelo conselheiro 25 

Alexandre e aprovado por todos os presentes; d) Solicitação de afastamento do 26 

País da professora Silvia Amélia Mendonça Flores, com ônus limitado, para 27 

atividade de estágio doutoral, no Programa Gabinete de História Econômica e social 28 

da Universidade de Lisboa, na cidade de Lisboa, em Portugal. O período de 29 

afastamento compreenderá entre dez de setembro de dois mil e dezenove a vinte e 30 

seis de janeiro de dois mil e vinte. O afastamento do país tem como objetivo realizar 31 

um período do doutorado no exterior (estágio doutoral), na Universidade de Lisboa, 32 

em Portugal, sob orientação do Prof. Dr. Pedro Neves. A solicitação de afastamento 33 

do País foi aprovada por todos os presentes, ressaltando a importância para o 34 

desenvolvimento/aperfeiçoamento do docente e das suas atividades no campus; e) 35 

Projeto de Extensão “palestra: Negros e indígenas como cidadãos de direito e 36 

Palestra Inaugural do ABI Santana do Livramento”, coordenado pelo assistente 37 

social Alan Silva Carvalho, que foi apresentado pelo conselheiro Alexandre e  38 
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aprovado por todos presentes; f) Projeto de Extensão “evento: Tecnologia Social 39 

como mecanismo de redução da pobreza e desigualdade social no Rio Grande 40 

do Sul”, coordenado pela professora Alessandra Troian, que foi apresentado pelo 41 

conselheiro Alexandre e  aprovado por todos presentes. g) Foi apreciado o ponto 42 

incluído em pauta referente a demanda feita pela Pró-Reitoria de Extensão sobre a 43 

manifestação do Campus com relação a instalação de uma academia ao ar livre nas 44 

dependências do Campus. Sendo deliberado pelos conselheiros que a matéria 45 

tramite primeiramente na Comissão de Infraestrutura do Campus, para que delibere 46 

sobre o assunto e retorne para este conselho apreciar. Nos informes, o conselheiro 47 

Alexandre comunicou que, para o curso de formação que ocorrerá em Uruguaiana, o 48 

Campus Livramento teve apenas seis inscrições de docentes. O Conselheiro 49 

reforçou o convite para os docentes que tiverem interesse inscreverem-se no link 50 

fornecido no convite. O conselheiro Jeferson Ferron informou que, com relação ao 51 

contrato das impressoras, foi instalada mais uma impressora no andar da sala dos 52 

professores, mas aguarda a configuração que será feita pela empresa fornecedora. 53 

O conselheiro salientou que o técnico de manutenção da empresa relata que as 54 

impressoras localizadas em lugares de trânsito livre são danificadas mais 55 

rapidamente. O conselheiro Jeferson Goularte manifestou que a impressora 56 

colocada extra não é nova e que são repetidas as queixas que recebe de seus 57 

colegas com relação às impressões. O informe do conselheiro Paulo também foi 58 

referente ao serviço de impressão para os docentes do Campus, que ainda não teve 59 

o problema solucionado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, 60 

João Timóteo de los Santos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, 61 

será assinada por mim e pela presidência do Conselho.62 

 

 

 

 

 

Alexandre Vicentine Xavier 

Coordenador Acadêmico 

no exercício da Presidência do Conselho 

 

 

 

João Timóteo de los Santos 

Secretário do Conselho 
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