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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO

ATA 010/2020

 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, na sala virtual
h�ps://meet.google.com/xed-sa�-qrb, reuniu-se o Conselho do Campus, sob a presidência do diretor
Rafael Vitória Schmidt, para a quinta Reunião Ordinária 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, Mauro Barcellos Sopeña, Gabriela Cappellari, Kamilla
Raquel Rizzi e Fernando Pedro Meinero, o coordenador do mestrado João Garibaldi Almeida Viana, a
representante da Comissão Local de Extensão Carmen Lia Remedi Fros, o representante da Comissão
local de Pesquisa Igor Bap�sta de Oliveira Medeiros, os representantes docentes Jeferson Luís Lopes
Goularte e Lucélia Ivonete Juliani e a representante técnica administra�va Luiza Damboriarena. O
conselheiro Rafael iniciou a reunião abrindo espaço para inclusões ou exclusões de pauta. Sendo
solicitado pelo conselheiro Alexandre a inclusão de um informe sobre os processos sele�vos para
professores subs�tutos. O conselheiro Jeferson Ferron solicitou inclusão de informe referente
à campanha de doação de equipamentos de informá�ca. Na pauta ad referendum foram apreciados os
projetos de Pesquisa: a) "Rede do Bem: uma análise das ações solidárias em período de pandemia",
coordenado pelo professor Paulo Cassanego Junior e b) Projeto de Pesquisa "Impactos socioeconômicos
provocados pela Pandemia da COVID-19 na Fronteira da Paz - Santana do Livramento/RS/Brasil",
coordenado pelo professor Altacir Bunde, que foram apresentados pelo conselheiro Rafael e apreciados
em bloco. O conselheiro jus�ficou as aprovações ad referendum pois os projetos concorreriam a editais
específicos que encerraram antes da reunião do conselho. Os projetos foram referendados por todos os
presentes. Na pauta do dia foram apreciados os seguintes pontos: Projetos de pesquisa c) “Laboratório
de Controle Social”, coordenado pelo Prof. Jeferson Luis Lopes Goularte e d) Projeto de Pesquisa
“Relações de Trabalho em tempos de Pandemia: Implicações da COVID-19, para o Mundo do Trabalho”,
coordenado pela Profa. Carolina Freddo Fleck; que foram apresentados pelo conselheiro Rafael e
aprovados por todos os presentes; e) Relatório final de capacitação do servidor Rafael Machado
Amorim, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael Schmidt e aprovado por todos os presentes. O
conselheiro Fernando Registrou os parabéns ao servidor Rafael Amorim pela conclusão do curso. f)
Indicação da Subcomissão de Formação Docente do Campus de Santana do Livramento; que em
atenção aos termos do o�cio O�cio nº 3/2020/DPD/CPDAA/PROGRAD/UNIPAMPA, o Campus
indicou para comporem a Subcomissão de Formação Docente do Campus de Santana do Livramento os
servidores Representantes dos Cursos de Graduação: Mygre Lopes da Silva, Laura Alves Scherer, Lucelia
Ivonete Juliani, Jair Pereira Coi�nho e Renato José da Costa, do Núcleo de Desenvolvimento Educacional –
NuDE a técnica em assuntos educacionais Caren Rossi; As indicações foram aprovadas Ad Referendum na
Comissão Local de Ensino, devendo ser referendadas na próxima reunião ordinária. As indicações foram
apresentadas pelo conselheiro Rafael e aprovadas por todos os presentes; g) Alteração no Núcleo
Docente Estruturante do curso de Gestão Pública, que foi apresentado pela conselheira Gabriela
Cappellari, relatando a seguinte composição: Jeferson Luis Lopes Goularte (presidente), Gabriela
Cappellari (secretária), Camila Furlan da Costa, Guilherme Howes Neto, Jazam Santos e João Garibaldi
almeida Viana. A alteração no NDE de Gestão Pública foi aprovada por todos os presentes; h) Alteração
no Núcleo Docente Estruturante do curso de ciências Econômicas, que foi apresentado pelo conselheiro
Mauro Barcellos, informando as saídas de membros e a nova composição que segue: Debora Nayar Hoff
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(presidente), Felipe Gomes Madruga (secretário), Altacir Bunde, André da Silva Redivo, Carlos Hernan
Rodas Cespedes e Lucélia Ivonete Juliani. A alteração no NDE de Ciências Econômicas foi aprovada por
todos os presentes; i) Alteração no Núcleo Docente Estruturante do curso de Relações Internacionais,
que foi apresentado pela conselheira Kamilla Rizzi, informando a saída do professor Flávio e o ingresso do
professor Fernando, passando o NDE do curso a ser composto pelos professores Nathaly Silva Xavier
Schutz (presidente), Anna Carle�  (secretária), Fernando Pedro Meinero, Fábio Régio Bento, Kamilla
Raquel Rizzi, Rafael Balardim e Rafael Vitoria Schmidt. A alteração no NDE de Relações Internacionais foi
aprovada com treze votos favoráveis e uma abstenção; j) Relatório parcial de afastamento da professora
Margarete Leniza Lopez Gonçalves, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael Schmidt e aprovado por
todos os presentes. Nos informes, o conselheiro Alexandre falou sobre os processos sele�vos para
professores subs�tutos. relatando que está em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que
informou haver a possibilidade de desenvolvimento dos processos sele�vos por meio virtual, mas os
contratos só serão encaminhado após a aprovação do ensino remoto. Sobre as renovações de contratos,
o conselheiro informou que a intenção é manter as renovações, por questão de prejuízo financeiro com a
realização de novos concursos. O conselheiro Jeferson Ferron informou que a PRAEC está desenvolvendo
uma campanha de doação de equipamentos de informá�ca, que tem início na data de hoje. Os
equipamentos doados passarão por manutenção de so�ware pelos servidores da Tecnologia da
Informação do Campus. O conselheiro Fernando registrou o elogio a inicia�va do servidor Mathias, que
se pron�ficou a contribuir com a manutenção de equipamentos para a comunidade acadêmica. 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 JOAO TIMOTEO DE LOS SANTOS, Secretário Execu�vo,
em 05/08/2020, às 11:41, 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 10:49, 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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0335039 e
o código CRC 7E5D5B1E.
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