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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO

ATA 010/2022

 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois, às catorze horas, na sala de reuniões do
prédio anexo,  reuniu-se o Conselho do Campus, sob a presidência do  Diretor Alexandre Vicen�ne Xavier,
para a terceira reunião extraordinária do ano. Es�veram presentes o Coordenador Acadêmico Fernando
Pedro Meinero, os  coordenadores de cursos Laura Alves Scherer, André da Silva Redivo, João Paulo
Rocha de Miranda, Rafael Vitoria Schmidt, Angela Quintanilha Gomes, o representante da Comissão Local
de Pesquisa Joao Beccon de Almeida Neto, a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra
Marcona�o, a representante dos docentes Andressa  Hennig Silva, o representante dos técnicos-
administra�vos em educação Denis Cobas e o representante discente Rodolfo Sales
Gus�neli. Inicialmente foi dado posse a conselheira Laura. Registra-se a presença da professora Ka�a
como ouvinte na reunião. Na pauta do dia foi apreciado o edital de eleições a cargos e representações
nos órgãos colegiados do Campus de Santana do Livramento da UNIPAMPA. O conselheiro Alexandre
informou os prazos para as eleições de coordenadores e representações no campus. Após discussões,
o edital foi aprovado pelos presentes com ajustes no cronograma. A seguir foi solicitado o direito de fala
do discente Gabriel na reunião, aprovado pelos presentes. O discente Gabriel explanou sobre suas
dificuldades para ingressar na universidade e solicitou aos conselheiros apoio a paralisação
do movimento estudan�l. O conselheiro Rodolfo informou sobre as assembleias discentes e solicitou
apoio ao ato que será realizado no dia dezoito em defesa da universidade. O conselheiro Rafael
manifestou apoio ao movimento estudan�l e sugere que docentes não cobrem a presença. O conselheiro
André concordou com o conselheiro Rafael e salientou que os docentes devem comparecer ao trabalho
porque a categoria não deliberou sobre paralisação das a�vidades. O conselheiro Fernando informou que
segue ministrando suas aulas, que não dará falta ao discentes paralisados e está gravando suas aulas.
Destacou que o movimento estudan�l deve reforçar sua mobilização com apoio da maioria da categoria.
O conselheiro João informou que não pode impedir os docentes de ministrar aulas, mas que orientou
para apoiarem o movimento estudan�l. O conselheiro Alexandre informou que a gestão do campus
comunicou os servidores sobre a paralisação discente. Nada mais havendo a tratar, eu, Márcio Pereira
Cordeiro, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo presidente do conselho. Santana do
Livramento, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois.

 

 

 

Alexandre Vicen�ne Xavier

Presidente do Conselho do Campus

 

Márcio Pereira Cordeiro

Secretário do Conselho do Campus
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Assinado eletronicamente por MARCIO PEREIRA CORDEIRO, ADMINISTRADOR, em 19/10/2022, às
16:04, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE VICENTINE XAVIER, Diretor(a) Campus Santana do
Livramento, em 19/10/2022, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0955372 e
o código CRC DC50C479.
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