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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO

ATA 011/2022

 

Aos três dias do mês de novembro 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 nona reunião ordinária do ano. Es�veram presentes o Coordenador Acadêmico Fernando
Pedro Meinero, o Coordenador Administra�vo Subs�tuto Luiz André Espinoza Rossato, os  coordenadores
de cursos Laura Alves Scherer, Lucélia Ivonete Juliani, João Paulo Rocha de Miranda, Angela Quintanilha
Gomes, Rafael Camargo Ferraz, a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marcona�o, a
representante dos docentes Andressa  Hennig Silva e o representante dos técnicos-administra�vos em
educação Denis Cobas. Os conselheiros Jazam Santos e Joao Beccon de Almeida Neto jus�ficaram sua
ausência. A seguir abriu espaço para inclusão ou exclusão de pautas. O conselheiro João Miranda
solicitou a inclusão do ponto de pauta:  alteração do NDE do curso de Direito com a inserção  inserção da
professora Daniela Vanila Nakalski, a inclusão foi aprovada pelos presentes. Na pauta ad referendum
foram apreciados em blocos os projetos de ensino: a) Monitoria Microeconomia SLCE - coordenado pela
professora Ana Luisa de Souza Soares; b) Metodologia ALKIRE-FOSTER: O uso da matemá�ca para a
mensuração das privações - coordenado pela professora Alessandra Troian; c) Visita Técnica a Urbano
Alimentos e Planalto Transportes - coordenado pela professora Ka�uscia de Fa�ma Schiemer Vargas. Os
projetos foram referendados pelos presentes. Também foram apreciados na pauta ad referendum os
pontos: d) Alterações do PPC do Curso de Relações Internacionais com inserção da carga horária de
componentes de extensão, referendada as alterações pelos presentes; e) Alteração na coordenação do
Curso de Especialização em Direitos Fundamentais, Fronteiras e Jus�ça, professor João Paulo Rocha de
Miranda como coordenador e a professora Alessandra Marcona�o como subs�tuta, que foi
referendada por todos os presentes com a abstenção dos conselheiros João Miranda e
Alessandra; f) Prorrogação do Edital de Eleições nº 01/2022 para Cargos e Representações nos órgãos
colegiados do campus Santana do Livramento da Unipampa, que foi referendada por
unanimidade; g) Atualização do PPC do curso de Administração Pública, para fins de reconhecimento do
curso, que foi referendada por todos os presentes. Na pauta do dia foram apreciado o projeto de
pesquisa: h) Expansão de Área Plantada de Soja no Município de Sant’Ana do Livramento-RS -
coordenado pelo professor Altacir Bunde, o projeto foi aprovado pelos presentes. Ainda na pauta do dia
foi apreciado o projeto de extensão: i) Índice do Custo da Cesta Básica - coordenado pelo professor
Carlos Hernan Rodas Cespedes, o projeto foi aprovado pelos presentes. Também na pauta do dia foram
apreciados os pontos: j) Relatório final do afastamento integral para qualificação no exterior da
servidora Laura Alves Scherer - Doutorado sanduíche na Université Paris-Dauphine, a conselheira Laura
registrou que não foi lhe solicitado o relatório final na época e que não há modelo dos relatórios final e
parcial, o relatório foi aprovado pelos presentes; k) Relatório final do afastamento integral para
qualificação no país da servidora Laura Alves Scherer - Doutorado no Programa de Pós-Graduação em
Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o relatório foi aprovado pelos
presentes; l) Relatório final do afastamento integral para qualificação no exterior da servidora Silvia
Amélia Mendonca Flores - Doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, o relatório foi aprovado
pelos presentes; m) Relatório final do afastamento integral para qualificação no país da servidora Silvia
Amélia Mendonca Flores - Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Administração na
Universidade Federal de Santa Maria, o relatório foi aprovado pelos presentes; n) Relatório semestral
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(2020/2) e final do afastamento integral para qualificação da servidora Fabiane Tubino Garcia -
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, o relatório foi aprovado pelos presentes; o) Alteração Fluxo I do PPC de Administração
com inclusão de novas normas de Trabalho de Curso, a alteração foi aprovada pelos presentes; p)
Alteração no regimento do curso de Especialização em Relações Internacionais Contemporâneas - 2º
edição conforme solicitado pela CLE, a alteração foi aprovada pelos presentes; q) Alteração do
regimento do Programa de Pós-graduação em Administração, a alteração foi aprovada pelos presentes.
Na inclusão de pauta foi apreciado a alteração do NDE do curso de Direito com a inclusão da
professora Daniela Vanila Nakalski, mantendo os demais integrantes, com a seguinte composição: Jair
Pereira Coi�nho, SIAPE 1355246, como Presidente; Julia Baga�ni, SIAPE 3111164, como
Secretária; Alessandra Marcona�o, SIAPE 1049033; Carmela Marcuzzo do Canto Cavalheiro, SIAPE
3105962; Daniela Vanila Nakalski,  SIAPE  1736313; João Paulo Rocha de Miranda, SIAPE 1995994;
Vanessa Dorneles Schinke, SIAPE 2338988. A inclusão foi aprovada pelos presentes. A conselheira
Andressa informou sobre a reunião com os alunos que ocorrerá com a Intendencia de Rivera, sobre
qualificação do mercado de trabalho e vagas no mercado. O conselheiro Alexandre informou sobre as
a�vidades de divulgação que serão desenvolvidas na Unipampa. O conselheiro Denis leu a nota de
esclarecimento do servidor Luis Marcelo que foi mencionado na oitava reunião ordinária do conselho:
"Prezado Conselho do campus Santana do Livramento - UNIPAMPA. Eu Luis Marcelo do Nascimento
Garske, servidor público desta ins�tuição, SIAPE 2075754, venho através desta nota, me posicionar
referente às declarações proferidas pelo conselheiro Jazam Santos na úl�ma reunião deste conselho
ocorrida no dia cinco de outubro deste ano, acerca de que o mesmo manifestou, segundo suas palavras
devidamente registradas na gravação e parte na ata da referida reunião, de que eu Luis Marcelo na
condição de chefe da secretaria acadêmica do campus, lhe dirigi as seguintes palavras, como consta na
página 05 da ata 009/2022 do Conselho do Campus UNIPAMPA Santana do Livramento : Palavras do
Conselheiro Jazam transcritas na ata, o conselheiro Jazam, Informou que passou pela mesma situação
da conselheira Angela com o chefe da secretaria acadêmica quando assumiu a coordenação, em que
lhe foi dito “assumiu agora, não tem experiência”, "está em estágio probatório”, como quem diz, não se
posicione muito, você está em estágio probatório”. Acredito ser relevante ressaltar que eu enquanto
servidor público, estou completando neste ano de 2022, 19 anos de serviço público, e em quase duas
décadas de serviço prestado, não consta em minha ficha funcional uma única observação nega�va sequer
a respeito da minha conduta enquanto servidor, e que este fato me acarreta grande tristeza e frustração,
refle�ndo nega�vamente tanto no meu trabalho como inclusive na minha vida pessoal, pois sempre fui
um servidor dedicado com as minhas atribuições, buscando sempre tratar com o máximo respeito e
probidade toda a comunidade acadêmica. Observo também que este �po de declaração descabida e
infundada, não acrescenta em nada ao serviço público e na busca por uma universidade mais plural e
transparente, pois situações como estas deveriam ser primeiramente levadas ao conhecimento da chefia
imediata e depois da direção do campus para que as devidas providências fossem tomadas, para
posteriormente sim serem deba�das em uma úl�ma análise no conselho do campus, o que claramente
não ocorreu. Reitero a minha insa�sfação com as falas do referido conselheiro em relação a minha
pessoa, no qual não condiz com a realidade, pois tenho certeza que não me referi ao docente com tais
palavras.  Fico surpreso com este �po de manifestação em uma reunião do conselho do campus com
relato de acusações inverídicas. Este �po de declaração não pode ocorrer e nem se tornar corriqueira em
uma reunião de conselho sem antes passar pelas instâncias administra�vas per�nentes, pois estará
aberta uma precedência para novas ilações sem nenhuma base concreta, o que com certeza será
prejudicial a todos. Desse modo, concluo que a minha vontade neste momento, não era de estar
dedicando um tempo da minha vida para buscar esclarecimentos de algo que não realizei ou come�, e
sim gostaria de estar usando este tempo para além de trabalhar, também estar pensando em uma
universidade mais justa, igualitária e transparente." O conselheiro Denis também leu a nota dos
servidores da secretaria acadêmica que foram mencionados na oitava reunião ordinária do conselho: "A
Secretaria Acadêmica do Campus Santana do Livramento vem através desta nota, se posicionar acerca
das declarações levantadas na reunião do conselho do campus ocorrida no dia 05/10/2022, no qual a
coordenadora do curso de Gestão Pública, Professora ANGELA QUINTANILHA GOMES, relatou que teria
recebido deboche e constrangimentos por parte de algum servidor, tais declarações foram reforçadas
pelo docente ANDRÉ DA SILVA REDIVO coordenador do curso de Ciências Econômicas u�lizando palavras
como “situação grave”, “violência”, “machismo” e “constrangimento”, e corroborados pela coordenadora
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do curso de Administração, Professora Isabela Braga da Ma�a e pelo Professor Jazam, coordenador do
Curso de Administração Pública. Declaramos que tais acusações não condizem com a verdade e são
injustas. Salientamos que a Professora Angela não procurou em nenhum momento o chefe da secretaria
acadêmica nem a Direção do campus para relatar tal situação. Após a reunião do conselho do campus do
dia 05/10 em reunião reservada entre direção do campus e chefe da secretaria acadêmica, a professora
não confirmou as acusações. A Professora em mais de uma oportunidade esteve na secretaria acadêmica,
onde conversou com os servidores que prontamente a atenderam e forneceram as orientações de que
�nham conhecimento, inclusive através de e-mails com relação a algum possível ajuste ou pendência de
algo do curso. Nos causou surpresa e indignação os relatos aferidos na dita reunião, que agimos com
ofensa, deboche, violência, descaso, distrato e, que teve que “mendigar” informações, o que não condiz
com as situações em que a mesma esteve na secretaria acadêmica e no qual foi muito bem atendida em
várias situações e por diferentes servidores da secretaria. Com relação ao mo�vo do servidor no processo
de orientação a coordenadora, sugerir que a mesma procurasse uma orientação ou uma segunda opinião
com outro coordenador, foi pelo fato dos coordenadores tratarem mais diretamente com os PPCs e
versões de grades curriculares, lembrando que sempre a palavra final é da coordenação, e também cabe
a ressalva de que somos um setor de apoio às coordenações de curso, não detemos e não temos
competência para controlar procedimentos principalmente rela�vos a PPCs e grades de horários, quando
sugerimos uma segunda opinião (como no caso em tela), rela�vo a algum processo, a intenção sempre é
de esclarecimento e de auxílio para que a demanda seja resolvida, nunca com o intuito de causar
desconforto, constrangimento ou até mesmo indução ao erro ao coordenador ou docente, como foi
relatado pela Professora. Os servidores da secretaria acadêmica, sempre prezaram pelo respeito a todos
os docentes e discentes, desde o início das a�vidades do campu. Nos úl�mos dois anos, é notada uma
mudança de postura de algumas coordenações de curso, onde se prioriza por uma “caça às bruxas” ou
“busca por culpados”, o que em anos anteriores tal fato não ocorria e o relacionamento entre secretaria
acadêmica e coordenações de cursos ocorriam de forma amigável, produ�va e principalmente respeitosa.
Situações como repe�dos encaminhamentos de o�cio por parte de coordenação de curso para a
coordenação acadêmica solicitando explicações por inconsistências em processos acadêmica, no qual já
era de conhecimento que foram em decorrência de problemas no sistema SIE em virtude de sua
atualização, e sem o conhecimento e trata�va anterior com a chefia da secretaria acadêmcia, não é
salutar para o ambiente de trabalho, gera crise, desconfianças e conflitos totalmente desnecessários..
Aliás, desnecessária também foi a abordagem realizada e da forma que foi feita as declarações na reunião
do conselho do campus do dia 05/10, sem antes passar pelas instâncias adequadas na hierarquia
administra�va do campus, chefia da secretaria acadêmica, coordenação acadêmica e direção do campus.
Neste sen�do, vale ressaltar que a secretaria acadêmica nunca deixou de realizar as suas atribuições,
mesmo que em algum momento possa ocorrer alguma inconsistência em algum processo ou período,
visto que trabalhamos com diversos processos, prazos e editais, e com o atendimento de
aproximadamente 1200 alunos regulares, mas sempre prezamos pela presteza e qualidade do serviço
público. Dentre os processos do calendário acadêmico temos os processos sele�vos (sisu, chamadas por
nota de ENEM e ensino médio), PSC, matrículas, ofertas de disciplinas, aproveitamentos, ACG, ajustes de
matrículas, colação de grau, estágios obrigatórios e não obrigatórios, atendimento as coordenações de
curso e aos alunos via balcão, e-mail e telefone entre outras tarefas diárias e manuseio de sistemas como
SIE, SEI, GURI. Desta forma, algum erro ou equívocos podem acontecer, pois os processos são
demasiadamente complexos, e dependemos muitas vezes de outras variáveis, que fogem ao nosso
alcance, mas sempre buscamos resolver as questões que apresentam inconsistências e jamais usando da
má fé ou por algum desinteresse como mencionado. A secretaria acadêmica, é um setor de execução de
tarefas acadêmicas e de suporte aos docentes e aos discentes, mas o que parece acontecer, a par�r das
declarações, é que a secretaria tem o dever de orientar as coordenações de curso das atribuições que são
de competência das próprias coordenações e das comissões de curso ou até mesmo da PROGRAD ou
coordenação acadêmica. Também pontuamos a fala do conselheiro representante discente Rodolfo que
relata, “que antes da pandemia era di�cil chegar na secretaria, pois o atendimento era meio brusco”,
neste ponto também gostaríamos que fosse esclarecido o que seria “tratamento brusco”, com quem?,
quando? e quem tratou bruscamente? pois assim como outras declarações se tornam levianas e sem
fundamento ou são apenas situações pontuais ou exceções. Como já mencionado, atendemos 1200
alunos regulares, e óbvio que em virtude de caracterís�cas de demandas não atendidas por “n” fatores
poderá gerar desconformidade para alguns. De todo modo, esse �po de situação no nosso entendimento,
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não é salutar, par�ndo do pressuposto que acaba por denegrir o trabalho da secretaria perante a
comunidade acadêmica, setor este que até o presente momento nunca teve uma reclamação com esta
contundência, ademais este �po de situação afeta o trabalho dos servidores, gerando insegurança nos
processos, insa�sfação e desconforto no ambiente de trabalho e nas relações interpessoais docentes X
técnicos x alunos. Desta forma, repudiamos de forma veemente as declarações dadas principalmente
pela professora Angela pelo Professor André Redivo, pois os fatos relatados não condizem com a
realidade e ainda salientamos que a secretaria acadêmica não é responsável por processos de transição
de coordenadores de curso, mas como sempre aconteceu neste campus desde seu início estamos
disponíveis para diálogos e para colaborar nas situações que formos demandados, desde que tenhamos o
conhecimento técnico e as ferramentas adequadas para contribuir. 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 três dias do mês de novembro 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

 

Assinado eletronicamente por MARCIO PEREIRA CORDEIRO, ADMINISTRADOR, em 07/11/2022, às
10:00, 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 07/11/2022, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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