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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO

ATA 012/2022

 

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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  Coordenador
Acadêmico Fernando Pedro Meinero, para a décima reunião ordinária do ano. Es�veram presente o
Coordenador Administra�vo Subs�tuto Luiz André Espinoza Rossato, os  coordenadores de cursos Laura
Alves Scherer, André da Silva Redivo, João Paulo Rocha de Miranda, Rafael Vitória Schmidt, Angela
Quintanilha Gomes, Rafael Camargo Ferraz, a representante da Comissão Local de Extensão Vanessa
Rabelo Dutra e o representante dos técnicos-administra�vos em educação Denis Cobas. A seguir abriu
espaço para inclusão ou exclusão de pautas. Na pauta ad referendum foram apreciados em bloco os
projetos de ensino: a) Par�cipação no V seminário anual do NUPEPEGEM - Fortalecimento das
Capacidades Estatais municipais: desafios e perspec�vas – coordenado pelo professor Gustavo
Saldanha; b) VI SECON - Semana do Economista Unipampa Livramento – coordenado pela professora
Débora Hoff. Os projetos foram referendados pelos presentes. Também foram apreciados na pauta ad
referendum os pontos: d) Aproveitamento de candidato aprovado no Edital nº 285/2021 na área de
Economia Internacional e Regional - subs�tuto da professora Tanise Brandão Bussman, o conselheiro
André mencionou que a respec�va professora subs�tuta solicitou rescisão, destacou que no processo
sele�vo restam classificados três candidatos, Vinicius Bonfim Pacheco, Rafael Pen�ado Poerschke e
Giuliano Manera Longhi. O aproveitamento foi referendado pelos presentes; e) Perfil de vaga para
professor subs�tuto: Área de direito público, de direito privado e do núcleo de prá�ca jurídica, tendo
inscrição na OAB/RS, Graduação em Direito com especialização ou mestrado ou doutorado em qualquer
área. O conselheiro Fernando destacou que a vaga é para subs�tuto do diretor Alexandre Vicen�ne
Xavier, em que o atual subs�tuto encerra dois anos de contrato no início de março de 2023. Pontuação
de cada etapa da seleção para professor subs�tuto: Peso da Prova Didá�ca (Aula Exposi�va) 6; Peso da
Prova Entrevista 4; Peso dos critérios da aula exposi�va: Planejamento da aula 2; Domínio do tema
sorteado 3; Capacidade de comunicação 2; Postura pedagógica 3; Peso dos Critérios da Prova
Entrevista: Capacidade do candidato de refle�r sobre a própria formação escolar e acadêmica 2;
Experiências e expecta�vas profissionais 4,0; e Capacidade de formular uma proposta envolvendo
a�vidades de Ensino 4,0. Programa do Processo Sele�vo Simplificado:  Contrato de Trabalho; Verbas
trabalhistas; Relação processual trabalhista; Seguridade Social; Responsabilidade civil do Estado;
Princípios cons�tucionais tributários; O princípio da legalidade no direito penal e no processo penal;
Fontes do direito internacional público; Limites à aplicação da lei estrangeira; Contratos internacionais;
Eficácia e aplicabilidade das normas cons�tucionais; Consequências da inexecução das obrigações por
fato imputável ao devedor; Estrutura e elaboração de peças processuais cíveis, penais e trabalhistas.
O perfil foi aprovado pela maioria com a abstenção do conselheiro João Miranda. Na pauta do dia foram
apreciados em bloco os projetos de pesquisa: e) Grupo de Estudo e Pesquisa Índia e Ásia Oriental
(GEsIAO) - coordenado pela professora Anna Carle�; f) Reescrevendo sentenças penais com
perspec�vas feministas - coordenado pela professora Vanessa Dorneles Schinke,  os projetos
foram aprovados pelos presentes. Ainda na pauta do dia foram apreciados em bloco os projetos de
extensão: g) UNIdos pela horta - coordenado pelo professor João Garibaldi Almeida Viana; h) ZEITGEIST -
O ESPÍRITO DO TEMPO! Ciclo de atualização com temas ligados a Gestão das Organizações -
coordenado pelo professor Luiz Edgar Araujo Lima; i) Bem-Estar Digital: Ações e Prá�cas para o uso
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saudável do smartphone (Projeto Piloto) - coordenado pela professora Kathiane Benede� Corso, a
conselheira Vanessa informou que o projeto "Bem-Estar Digital: Ações e Prá�cas para o uso saudável do
smartphone" foi alterado, pois a proposição apresentada enquadra-se como Curso. Os projetos
foram aprovados pelos presentes. Também na pauta do dia foi apreciado o ponto: j) Solicitação do
professor Fernando Meinero, por autorização para assumir a orientação de Alvaro Remedi no mestrado
cursado junto a Universidad de la Empresa, de Montevideu - UY, a solicitação foi aprovada pela maioria
com a abstenção do conselheiro Fernando. A conselheira Laura informa que o NDE tem quatro
solicitações de docentes para ocupar a vaga de docente para gestão de processos e ambiental referente a
aposentadoria da professora Carina Cipolat, dessa forma, será elaborado um processo de seleção. O
conselheiro André solicitou agradecimento aos discentes que realizaram o ENADE. O conselheiro
Fernando informa que o professor Jazam solicitou desligamento da coordenação do Curso de
Administração Pública/UAB. A seguir leu a seguinte nota: "Após os eventos ocorridos nas duas úl�mas
reuniões do Conselho, a Coordenação Acadêmica e a Direção trabalharam para aparar as arestas entre as
partes envolvidas. Primeiramente entendemos o direito de se manifestar de cada integrante desse
conselho. Cada setor tem o direito de se posicionar e dar sua versão dos fatos, com respeito e
responsabilidade. Logo após da primeira reunião, conversamos eu, o Prof. Alexandre, a prof.  Ângela e o
Chefe da Secretaria Acadêmica com o intuito de esclarecer o que realmente �nha acontecido. A
par�cipação de todos foi consensual. Reforça-se que a prof. Ângela foi ques�onada acerca de sua
vontade de que o Denis par�cipasse da reunião. Também, par�cipamos eu e o Diretor Alexandre, a
convite da vice coordenadora do Curso de Gestão Pública, a uma reunião com os docentes desse curso,
em que foi possível escutar o curso bem como pôde escutar a Direção e a Coordenação Acadêmica.
Também conversamos com a Coordenação do Curso de Economia. Não foi possível conversar com a
Coordenadora Isabela em virtude dela ter entrado logo depois da primeira reunião em licença
maternidade. Conversamos com o Chefe da Secretaria Acadêmica também, como representante do setor.
Em todos as conversas que �vemos primou o respeito e o diálogo, e sobretudo o desejo de não apenas
de diminuir o tensionamento como também trabalhar a�vamente no aprimoramento de processos, algo
que vem sendo trabalhado pela gestão do campus. Com relação à gestão de processos, as partes
entendem a importância de que manifestações com relação a erros não sejam nominais, visto que
devemos manter a ins�tucionalidade. A Coordenação de Curso representa um curso dentro da estrutura
do campus. A Secretaria acadêmica é um setor da estrutura do campus. Neste sen�do as partes
entendem que questões sim podem e devem ser tratadas como desajustes no âmbito da organização e
nada mais do que isso. Organizações passam às vezes por essas situações e é necessário corrigir o rumo
para tudo volte aos trilhos do bom funcionamento. A Secretaria reconhece que muitos erros foram
apontados com anterioridade aos o�cios recebidos por parte do Curso de Administração. O envio de
o�cios é uma obrigação de quem está à frente da gestão de um Curso.  Por outra parte, a Secretaria
Acadêmica ressalta, esta Coordenação Acadêmica confirma, que foram adotadas medidas internas para
resolver muitas dessas questões. Algumas situações decorreram de causas externas ao Campus, mas que
buscou e con�nuará a buscar, com a maior celeridade possível a adoção de medidas de con�ngência para
enfrentar tais eventos. As Coordenações de Curso sabem também desses ajustes e colaboram com o
aprimoramento dos processos, incluindo-se a criação de um GT de Processos Acadêmicos. Quanto ao
envio de o�cios por parte das Coordenações de Curso, a Secretaria entende a importância deste
mecanismo do ponto de vista ins�tucional, e se as Coordenações o entenderem necessário seu envio via
Coordenação Acadêmica, serão respondidos. Apenas destaca também a importância do permanente
diálogo entre os setores, agora com apoio da assessoria dos cursos. A Secretaria, por meio do seu Chefe,
destacou que não guarda qualquer sen�mento de animosidade, situação que se espelha nas
Coordenações de Curso e na Direção do Campus. Todos mantêm um sen�mento de aprendizado a par�r
desta situação. A Coordenação Acadêmica agradece em nome próprio e em nome da Direção do Campus
o empenho das partes em dialogar e preservar o clima de respeito e harmonia no ambiente de trabalho.
Conta com os Coordenadores atuais para uma harmoniosa transição e aproveita para agradecer desde já
todos os que doaram seu tempo e esforço em prol dos nossos Cursos. As novas Coordenações receberão,
além do treinamento promovido pela PROGRAD, uma “imersão” nos processos acadêmicos, promovida
pela Coordenação Acadêmica e Direção. Agradecemos à Secretaria Acadêmica pelos mesmos mo�vos,
sabendo de um trabalho sério e comprome�do com a nossa causa. Por fim, esperamos contar com o
mesmo comprome�mento de sempre, sobretudo nestes tempos tão di�ceis para nossa Universidade e
para a educação como um todo. Agora é quando mais unidos devemos con�nuar em prol de nossa
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missão." 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, ao primeiro dia do mês de dezembro do
ano de dois mil e vinte dois.

 

 

 

Fernando Pedro Meinero

Vice-Presidente do Conselho no exercício da Presidência

 

Márcio Pereira Cordeiro

Secretário do Conselho do Campus

 

Assinado eletronicamente por MARCIO PEREIRA CORDEIRO, ADMINISTRADOR, em 02/12/2022, às
10:32, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por FERNANDO PEDRO MEINERO, Diretor(a) em Exercício, em
02/12/2022, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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