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Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e
trinta minutos, na sala seis do Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o
Conselho do Campus, sob a presidência do Diretor do Campus Rafael Vitória
Schmidt, para a terceira Reunião Extraordinária do ano. Estiveram presentes o
Coordenador Acadêmico Alexandre Vicentine Xavier, o Coordenador Administrativo
Jeferson Ferron, os coordenadores de cursos André da Silva Redivo, Mygre Lopes
da Silva, Daniela Vanila Nakalski, Kamilla Raquel Rizzi e João Garibaldi Almeida
Viana, a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marconatto, a
representante docente Lucélia Ivonete Juliani, o representante técnico administrativo
Denis Cobas, o representante discente Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. A
reunião teve como pauta a discussão de Proposta de alteração do Processo
Seletivo da Unipampa, que atendendo ofício 236/2019/Prograd/Unipampa, em que
a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) orienta que o preenchimento das vagas
dos cursos de graduação ocorra antes do início do semestre, devido ao impacto do
ingresso tardio sobre a retenção e evasão dos discentes, e apresenta proposta de
alteração no Processo de Ingresso da UNIPAMPA (proposta 0143274), o conselheiro
Alexandre apresentou a proposta de alteração no processo seletivo e pontuou as
sugestões e questionamentos com relação a sua implementação, que foram
discutidas em reunião com as coordenações dos cursos, secretaria acadêmica e
Núcleo de Desenvolvimento Educacional do Campus, a saber: 1 - Como se dará a
gestão de dois sistemas de ingresso na Universidade e dentro do mesmo Campus?
2 - a Prograd deverá organizar uma equipe de suporte que dê apoio integral em todo
o período da Chamada por Nota do Enem e do Sistema SiSU; 3 - Como será
conduzida a proposta de mudança do sistema frente à mudança da gestão superior?
4 - A Prograd deverá organizar um curso de capacitação para os servidores que irão
atuar no sistema de chamada por nota do Enem e do SiSU e organizar um manual
prático de procedimentos e fluxos dos processos. A proposta 0143274 foi colocada
em votação, com as sugestões descritas acima, sendo aprovada com dois votos
contrários e nenhuma abstenção. 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.
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