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Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala
h ps://meet.google.com/tnh-x p-diw do Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do
Campus, sob a presidência do Diretor Rafael Vitória Schmidt, para a quinta 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 Mygre Lopes da Silva, André da Silva
Redivo, Gabriela Cappellari e Fernando Pedro Meinero, o coordenador subs tuto do mestrado Rafael
Camargo Ferraz, a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marcona o, o representante
da Comissão local de Pesquisa Igor Bap sta de Oliveira Medeiros, os representantes docentes Jeferson
Luis Lopes Goularte e 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 Ad referendum foram apreciados os itens: projetos de pesquisa a.
"Produção de Cítricos em Santana do Livramento/RS: Transações e Governança", coordenado
pelo professor Mauro Barcellos Sopeña, b. "Observatório socioeconômico da COVID-19: uma análise
do impacto da pandemia em questões econômicas e sociais por meio de uma perspec va estadual,
regional e nacional", coordenado pela professora Mygre Lopes Silva e c. Projeto de pesquisa
"Democracia e autoritarismo: o movimento de mulheres na Cons tuinte e a resistência democrá ca no
século XXI a par r da análise do controle dos corpos", coordenado pela professora Vanessa Dorneles
Schinke, que foram apreciados em bloco e referendados por todos os presentes; d. Ofertas de
Componentes curriculares de Férias para o curso de Administração Pública na modalidade a Distância,
que foram aprovados na Comissão do referido Curso, sendo eles: Filosoﬁa, É ca (60h) e Metodologia de
Estudos e Pesquisa em Administração (60h). As ofertas dos componentes foram apresentadas pelo
conselheiro Rafael e referendados por todos os presentes. Na pauta do dia, foram apreciados os itens: e.
Alterações no NDE do curso de Administração, que passa a contar com a inclusão dos professores Mygre
Lopes da silva, Igor Bap sta de Oliveira Medeiros, Sebas ão Ailton da Rosa Cerqueira Adão e Vanessa
Rabelo Dutra, ﬁcando a presidência a cargo da professora Andressa e a secretaria a cargo da professora
Mygre. A alteração no NDE foi aprovada por todos os presentes; Foram apreciados em bloco os projetos
de ensino: f. “Monitoria de Direito do Trabalho (Administração)”, coordenado pela professora Amanda
Muniz Oliveira; g. “Laborum Meta: grupo de estudos sobre direitos trabalhistas das
mulheres”, coordenado pela professora Amanda Muniz Oliveira; h. “Minicurso Cidadania e Direitos
Humanos”, coordenado pela professora Deisemara Tura Langoski; i. “Grupo de Estudos Ius migrandi e
o Direito à cidade”, coordenado pela professora Deisemara Tura Langoski; j. “WEBINAR – Roda de
Conversa no curso de Gestão Pública”, coordenado pela professora Gabriela Cappellari; e k. Projeto de
ensino “Recrudescimento autoritário e resistência em tempos de COVID-19”, coordenado pela
professora Vanessa Dorneles Schinke, que foram apresentados pelo conselheiro Rafael e aprovados por
todos os presentes. O próximo ponto de pauta foi: l. Ofertas de Componentes curriculares de 2020/01
pela modalidade ensino remoto, que foi relatado pelo professor Alexandre que o mesmo é integrante do
grupo de estudos que trata do retorno das a vidades acadêmicas na modalidade remota. O professor
informou que o prazo para encaminhamento dos pareceres dos campi à Prograd é o dia vinte e nove
deste mês. Que embora já ocorreram os debates e emissões de pareceres nos cursos, o Campus solicitou
encaminhar seu posicionamento à Prograd após a reunião do Consuni. Que conforme for decidido na
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reunião do Consuni, o campus retornará os debates nos cursos. O conselheiro Alexandre fez um breve
relato sobre a discussão do ponto de pauta na Comissão Local de Ensino. A conselheira Kamilla faz um
ques onamento sobre as respostas à PROGRAD no âmbito da Comissão Local de Ensino sobre a instrução
norma va e não somente sobre as ofertas dos componentes curriculares. Salientando a importância
dessa discussão. Os conselheiros decidiram pela elaboração de um o cio à PROGRAD com base no o cio
da Comissão Local de Ensino com as contribuições dos membros, sendo confeccionado na própria
reunião. A fala foi concedida para a professora Ana Luísa que entende que o conselho deveria se
manifestar acerca do o cio da PROGRAD em razão das ofertas de componentes curriculares de forma
remota. O ques onamento seria se caberia ao Conselho do Campus essas contribuições ou elas
deveriam ser discu das nas comissões de curso e posteriormente na CLE e Conselho de Campus. A
conselheira Andressa informa que já foram discu das nos cursos e CLE e que no momento estão apenas
reunindo as informações. O conselheiro Igor corrobora com a fala da conselheira Andressa e entende a
preocupação da professora Ana Luísa, é importante que no o cio seja colocado o
encaminhamento novamente às comissões de curso. O conselheiro Alexandre informa que esses
pareceres não serão deﬁni vos, apenas uma prévia dos componentes que serão viáveis de ofertar. Após a
instrução norma va poderão ser reavaliados. O conselheiro Alexandre sugere que seja anexado a posição
do Conselho sobre a análise da minuta e a oferta dos componentes no o cio confeccionado em
reunião. A conselheira Kamilla apenas sugere que também seja respondida a instrução norma va e não
somente os componentes curriculares. O conselheiro Igor sugere que as mudanças sejam feitas no
próprio oﬁcio. Os pareceres dos cursos de graduação do Campus de Santana do Livramento foram
colocados em votação e aprovados por todos os presentes, condicionando as ofertas dos componentes
com as respostas sa sfatórias e o atendimento às demandas de cada curso, que seguem descritas em
o cio do Conselho do Campus de Santana do Livramento, que precisam ser atendidas pela instrução
norma va. O conselheiro Rafael Schimdt relata sobre a discussão com as universidades da fronteira
acerca de uma pesquisa epidemiológica sobre o COVID-19, u lizando a metodologia da UFPEL e com o
apoio da reitoria da Unipampa. 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.

Rafael Vitória Schmidt
Presidente do Conselho
Diretor do Campus

Anna Claudia Sieverding Fabiano
Secretária do Conselho

Documento assinado eletronicamente por ANNA CLAUDIA SIEVERDING FABIANO, Secretário
Execu vo, em 05/08/2020, às 11:29, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VITORIA SCHMIDT, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 06/08/2020, às 10:45, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
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6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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