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Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 1 

horas, na sala doze 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 sétima Reunião Ordinária do ano. Estiveram presentes os coordenadores de 4 

cursos André da Silva Redivo, Mygre Lopes da Silva, Fernando Pedro Meinero, 5 

Gabriela Capellari, Rafael Balardim e Carolina Freddo Fleck, o representante da 6 

Comissão Local de Pesquisa Igor Baptista de Oliveira Medeiros, a representante da 7 

Comissão Local de Extensão Alessandra Marconatto, os representantes docentes 8 

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

técnicos administrativos Luiza Araujo Damboriarena e Denis Cobas. Os 10 

Conselheiros Rafael Vitória Schmidt, Jeferson Ferron e Yuan Kuen Baltazar da 11 

Nóbrega Tong justificaram suas ausências. O conselheiro Alexandre abriu espaço 12 

para inclusões e alterações na pauta, sendo solicitado pela conselheira Carolina a 13 

inclusão de ponto de pauta sobre a eleição da coordenação do curso de Mestrado 14 

em Administração. Na pauta Ad referendum foram apreciados em bloco os projetos 15 

de ensino: a) “Monitoria em Microeconomia I (SCLE)”, coordenado pela 16 

professora Ana Luísa de Souza Soares, b) “Aula Inaugural do Curso de Direito, 17 

semestre 2019.2”, coordenado pela professora Alessandra Marconatto; c) 18 

“Acolhimento e ambientação digital”, coordenado pelo professor Rafael Ferraz, d) 19 

“III Encontro de Economia”, coordenado pelo professor André Redivo, e) “Direito 20 

Tributário na gestão empresarial”, coordenado pelo professor Jazam Santos, f) 21 

“Monitoria Economia do Trabalho”, coordenado pela professora Tanise Brandão 22 

Bussmann, que foram apresentados pelo conselheiro Alexandre e referendados por 23 

todos os presentes. Também foram apreciados os pontos g) Solicitação de 24 

prorrogação do afastamento da professora Margarete Leniza Lopes Gonçalves, 25 

sendo solicitada pela docente a alteração de início do seu afastamento de 19 de 26 

agosto para 06 de setembro de 2019, que foi apresentada pelo conselheiro 27 

Alexandre e referendada por todos os presentes; h) Banca de Concurso para 28 

Processo Seletivo Simplificado nas áreas de conhecimento:  Economia 29 

Internacional e Regional, que foi apresentada pelo conselheiro Alexandre, com a 30 

seguinte formação: professores titulares Carlos Hernan Rodas Cespedes, Felipe 31 

Gomes Madruga e Altacir Bunde, tendo como suplentes os professores André da 32 

Silva Redivo e Mauro Barcellos sopeña. A composição da banca avaliadora foi 33 

referendada por todos os presentes; i) Banca de Concurso para Processo 34 

Seletivo Simplificado nas áreas de conhecimento: Teoria Econômica, que foi 35 

apresentada pelo conselheiro Alexandre, com a seguinte formação: professores 36 

titulares Alessandra Troian, Lucelia Ivonete Juliane e Mauro Barcellos sopeña, tendo 37 

como suplentes os professores João Garibaldi Almeida Viana e Mygre Lopes da 38 
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Silva. A composição da banca avaliadora foi referendada por todos os presentes; j) 39 

Solicitação de afastamento do país da professora Fabiane Tubino Garcia, com 40 

ônus limitado, para participar do evento “XIX International Finantial Conference” na 41 

Universidad Nacional de Córdoba - UNC e Universidade Católica de Córdoba – 42 

UCC, na cidade de Córdoba – Argentina. O período de afastamento compreenderá 43 

entre dez a quinze de setembro de dois mil e dezenove.  A solicitação de 44 

afastamento do País foi aprovada por todos os presentes, ressaltando a importância 45 

para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do docente e das suas atividades no 46 

campus. Na pauta do dia foram apreciados em bloco os projetos de ensino: k) 47 

“Visitas Técnicas ao Parque eólico de Santana do Livramento”, coordenado pela 48 

professora Lucélia Ivonete Juliani; l) “Viagem de Estudo – Participação no X 49 

Encontro Estudantil Regional de Relações Internacionais – EERRI”, coordenado 50 

pelo professor Flávio Augusto Lira Nascimento; m) “Fale como a sua colega em 51 

LIBRAS” coordenado pela servidora Mariana Pereira Castro Figueira; n) “Viagem 52 

de estudos – Participação no VII Seminário de Jovens Pesquisadores em 53 

Economia e Desenvolvimento da UFSM”, coordenado pela professora 54 

AlessandraTroian; que foram apresentados pelo conselheiro Alexandre e aprovados 55 

por todos os presentes. Na sequência foram apreciados: o) Solicitação de 56 

aproveitamento de candidata aprovada no Concurso de edital 189/2018 para o 57 

curso de Relações Internacionais, que atendendo indicação da Divisão de 58 

concursos, que informou da possibilidade de aproveitamento de candidata aprovada 59 

em concurso para professor substituto, a coordenação do curso entrou em contato 60 

com a candidata que ratificou o interesse em assumir a vaga de professora 61 

substituta nas subáreas de Relações Internacionais da América do Sul, Integração 62 

Regional e Organizações Internacionais, que foi apresentada pelo conselheiro 63 

Rafael Balardim e aprovado por todos os presentes; p) Solicitação de 64 

encaminhamento de pedido de regulamentação do art. 64 da Res. 29/2011 pela 65 

Comissão do Curso de Direito, que motivada por demanda de uma discente que 66 

tem interesse em abreviar o curso, solicita que a Comissão superior de ensino regule 67 

o referido artigo, conforme previsto na resolução 29/2011. O conselheiro Fernando 68 

apresentou os termos do pedido e comunicou que, por motivo de ter tramitado com 69 

cópia para a Comissão Superior de Ensino, recebendo a resposta da referida 70 

Comissão que esta demanda deverá ser atendida pelo próprio curso, que deverá 71 

regular o artigo 64 da resolução 29/2011. Os conselheiros aprovaram por 72 

unanimidade a solicitação do curso e que seja encaminhado à Comissão Superior de 73 

Ensino para que regulem o referido artigo para os demais cursos. q) Solicitação de 74 

autorização do professor Fernando Meinero para ministrar aulas de Pós-75 

graduação em Direito Internacional na UFRGS de 11 e 18 de setembro; foi 76 

informado pelo solicitante que as aulas serão respostas por meio da assunção do 77 

horário da disciplina de Direito Agrário dos dias 25 e 2 de outubro para a turma do 78 

oitavo semestre. O professor João Mirando está ciente e concorda com a troca. O 79 
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conselheiro Alexandre apresentou o pedido, que foi aprovado por todos os 80 

presentes, com uma abstenção. r) Relatório final de afastamento do professor 81 

Alcívio Vargas Neto, que foi apresentado pelo conselheiro Alexandre e aprovado 82 

por todos os presentes; s) Relatório Semestral de afastamento da professora 83 

Sílvia Amélia Mendonça Flores, que foi apresentado pelo conselheiro Alexandre e 84 

aprovado por todos os presentes; t) Relatório Semestral de afastamento da 85 

professora Carina Cipolat, que foi apresentado pelo conselheiro Alexandre e 86 

aprovado por todos os presentes. Na sequência foram apreciados em bloco os 87 

projetos de extensão: u) “Índice do Custo da Cesta Básica (ICCB)”, coordenado 88 

pelo professor Carlos Hernan Céspedes e v) “Consumidor Consciente”, 89 

coordenado pela professora Alessandra Marconatto; que foram apresentados pelo 90 

conselheiro Alexandre e aprovados por todos os presentes. Também foram 91 

apreciados em bloco os projetos de pesquisa: w) “Las ventanas de mis ojos”, 92 

coordenado pelo professor Rafael Balardim e x) “Cuba: a atualização 93 

revolucionário (2011 – 2022)”; coordenado pelo professor Rafael Balardim; que 94 

foram apresentados pelo conselheiro Alexandre e aprovados por todos os presentes; 95 

y) Impugnação do edital 288/2019 de Concurso Público na área de Relações 96 

Internacionais, Direito e Economia, feito pela candidata Lucilaine Ignacio da Silva. 97 

Sendo relatado pelo conselheiro Alexandre a criação de uma  comissão para análise 98 

do recurso. O conselheiro Fernando, que participou da comissão de análise do 99 

recurso, salientou que não existe um prazo para impugnação de edital de concurso 100 

docente. O conselheiro relatou os termos do recurso e apresentou o parecer 101 

contrário ao pedido de impugnação de edital. O parecer foi colocado em votação e 102 

aprovado por todos os presentes. Sendo favoráveis à manutenção do edital. z) 103 

Impugnação do edital 288/2019 de Concurso Público na área de Relações 104 

Internacionais, Direito e Economia, feito pela candidata Viviane Teixeira Dotto 105 

Coitinho. Sendo relatado pelo conselheiro Alexandre a criação de uma comissão 106 

para análise do recurso. O conselheiro Fernando, que participou da comissão de 107 

análise do recurso, relatou os termos do recurso e apresentou o parecer contrário ao 108 

pedido de impugnação de edital. O parecer foi colocado em votação e aprovado por 109 

todos os presentes. Sendo favoráveis à manutenção do edital. Eleição da 110 

coordenação do Mestrado em Administração: A conselheira Carolina Freddo 111 

Fleck informou que foi aprovada em eleição no Conselho do Programa de Pós-112 

graduação em Administração a nova coordenação do curso, que a partir de vinte e 113 

um de setembro deste ano ficará a cargo do professor João Garibaldi Almeida Viana, 114 

tendo como coordenador substituto o professor Rafael Camargo Ferraz. A 115 

conselheira solicita que a presidência do Conselho encaminhe informe às 116 

Comissões Locais do Campus e a Comissão Superior de Ensino. Os nomes dos 117 

eleitos foram apresentados aos conselheiros do Campus, que aprovaram por 118 

unanimidade as indicações. Nos informes, o Conselheiro Alexandre comunicou que 119 

no mês de setembro serão liberadas para locação as salas de docentes do prédio 120 
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anexo, sendo ocupadas de acordo com as solicitações dos docentes. Nada mais 121 

havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, João Timóteo de los Santos, lavrei a 122 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 123 

presidência do Conselho.124 

 

 

 

 

 

Alexandre Vicentine Xavier 

Presidente substituto do Conselho 

Coordenador Acadêmico do Campus 

 

 

 

 

João Timóteo de los Santos 

Secretário do Conselho 
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