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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO

ATA 009/2022

 

Aos cinco 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 oitava reunião ordinária do ano. Es�veram presentes o Coordenador Acadêmico Fernando Pedro
Meinero, o Coordenador Administra�vo João Timóteo de los Santos, os  coordenadores de cursos Isabela
Braga da Ma�a, André da Silva Redivo, João Paulo Rocha de Miranda,  Alessandra Troian, Angela
Quintanilha Gomes e Jazam Santos, o representante da Comissão Local de Pesquisa Joao Beccon de
Almeida Neto, a representante da Comissão Local de Extensão Vanessa Rabelo Dutra, 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. O representante da comunidade
externa Ma�as Leonardo López Pérez jus�ficou sua ausência. A seguir abriu espaço para inclusão ou
exclusão de pautas. Na pauta ad referendum foram apreciados os pontos: a) Alterações do PPC do Curso
de Gestão Pública com inserção da carga horária de componentes de extensão, o conselheiro Alexandre
jus�ficou que a aprovação ad referendum deve-se ao cumprimento do prazo estabelecido pela PROGRAD,
a alteração foi referendada por todos os presentes; b) Inclusão de componentes curriculares na grade de
oferta 2022/2, CCCG – Gestão de Empresas Familiares e CCCG – Empreendedorismo e
Inovação, referendada a inclusão por todos os presentes; c) Par�cipação da professora Nathaly Silva
Xavier Schutz no PPGRI/UFSM, o conselheiro Alexandre jus�ficou o  ad referendum devido ao recesso
acadêmico, referendada a par�cipação por todos os presentes. Ainda na pauta ad
referendum foram apreciados em bloco os projetos de pesquisa: d) Organizações Rurais,
Sustentabilidade e Inovação: Às Prá�cas da Agricultura e da Pecuária Familiar do Pampa Gaúcho,
coordenado pela professora Alessandra Troian; e) Caracterís�cas da tomada de decisão em períodos de
disfunção orçamentária: Um estudo de caso em uma universidade federal, coordenado pelo professor
Thiago Antonio Beuron Correa de Barros; f) Grupo de Estudos de Meio Ambiente e Relações
Internacionais (GEMARI), coordenado pela professora Le�cia Bri�o dos Santos; g) Grupo de Estudos de
Economia e Comércio Exterior (GEEMEX), coordenado pela professora Le�cia Bri�o dos Santos. Os
projetos foram referendados pelos presentes. Também na pauta ad referendum foram apreciados em
bloco os projetos de extensão: h) Incen�vapampa - Divulgação da Unipampa na rede básica de
educação, coordenado pelo TAE João Timóteo de Los Santos; i) 7° FRONTEIRA: Fes�val Binacional de
Enogastronomia, coordenado pela professora Le�cia Bri�o dos Santos; j) PAMPEANO- Cursinho Pré-
ENEM do Diretório Acadêmico de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa,
coordenado pelo professor Rafael Balardin. Os projetos foram referendados pelos presentes. Na pauta do
dia foram apreciados em bloco os projetos de ensino: k) Monitoria em Direito Cons�tucional III,
coordenado pela professora Daniela Nakalski; l) Café com Conteúdo, coordenado pela professora
Ka�uscia Schiemer; m) Semana do Administrador 2022, coordenado pela professora Laura Alves
Scherer; n) Monitoria para as disciplinas de: Introdução à Economia para as Relações Internacionais,
Teoria Econômica, Economia Internacional I e II, coordenado pela professora Le�cia Bri�o; o) Bem de
bem - Gestão de Pessoas no 1º, 2º e 3º setor, coordenado pelo professor Luiz Edgar de Araújo Lima. Os
projetos foram aprovados pelos presentes. Também foram apreciados em bloco os projetos de
pesquisa: p) Governança em clusters comerciais: estudo no cluster de free shops de Rivera (Uruguai),
coordenado pela professora Mygre Lopes da Silva; q) Sistemas e Marke�ng: uma conversa entre Vargo e
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Lusch com Luhmann, coordenado pelo professor Alcívio Vargas Neto; r) Mobilidade Internacional à Luz
dos Marcadores Sociais de Desigualdade, coordenado pela professora Laura Alves Scherer; s)
Universidade e Desenvolvimento: O Caso da Unipampa no Desenvolvimento da Saúde Local de
Uruguaiana/RS, coordenado pela professora Alessandra Troian; t) A Percepção de Autoeficácia Docente
e as Implicações das Ações Forma�vas: Um Estudo com Professores Universitários no Período Pós-
pandemia, coordenado pela TAE Caren Rossi. Os projetos foram aprovados pelos presentes. Ainda na
pauta do dia foram apreciados os pontos: u) Indicação da professora Cá�a Raquel Felden Bartz, na vaga
de representante suplente do campus na CPPD, em subs�tuição à professora Alessandra Marcona�o, a
indicação foi aprovada pelos presentes; v) Representação da categoria TAE na Comissão do Curso de
Administração,  como �tular a Gabriela Maciel de Verissimo e suplente o Fernando Correa Simas, os
conselheiros destacam a pouca par�cipação dos técnicos nas comissões de curso e consideram que a
par�cipação TAE é importante na apreciação de determinados pontos que carecem de conhecimentos
dos sistemas e normas acadêmicas, aprovado pelos presentes as indicações. A conselheira Vanessa
considerou que é importante a presença do servidor da secretaria acadêmica na comissão de curso para
discussão dos fluxos, o que agrega e atrapalha no funcionamento do setor, como na discussão do PPC de
curso. O conselheiro Denis concordou da dificuldade, da falta de aproximação da secretaria com as
coordenações de curso e que o ideal seria o servidor do setor acompanhar as comissões. Mencionou que
os coordenadores de curso, às vezes um professor novo na coordenação, não tem contato ideal com a
secretaria e quando começa a executar suas a�vidades, ocorrem problemas sequenciais nos processos
acadêmicos. Mas, ponderou que conforme acertado com o coordenador acadêmico, deverá ser ajustado
o alinhamento da secretaria com as coordenações de curso e a par�cipação dos servidores nas reuniões
das comissões. A conselheira Angela se sen�u a�ngida na fala do conselheiro Denis, embora não tenha
sido nominada, advogou que entrou na universidade no sen�do de colaborar, destacou ao conselheiro
Denis que já foi coordenadora de curso de graduação e mestrado, e que o primeiro curso do Campus São
Borja que �rou nota 5 na avaliação do MEC, estava sob sua administração. Afirmou que lá era uma outra
lógica de administração, um outro trâmite e que dispunha de contato com todas as pessoas que
trabalhavam naquela oportunidade. Percebeu que aqui tem que pedir as informações quase como uns
mendigos, pedindo informações sobre os processos. Agradeceu aos colegas André, João e Isabela que lhe
auxiliaram, mas do ponto de vista ins�tucional, mendigamos informações sobre os fluxos acadêmicos,
como se houvesse duas lógicas, uma dos docentes, outra da ins�tuição dos TAE. Defendeu que existe
uma lógica de democra�smo nessa universidade, já observou aqui e em outros campi, que não se cri�ca
e não se estabelece prerroga�vas e funções das diferentes posições,  por um democra�smo, que
considera uma falácia achando que como todo mundo par�cipa, não pode dar ordens dizendo o que as
pessoas devem fazer, porque eu tenho que respeitar as pessoas, embora eu respeite a pessoa, ela deve
saber o que tem que fazer. Considera que essa ideia, de que todo mundo par�cipa e não tem uma
hierarquia, é uma falácia, existe hierarquia, existem funções, existem competências. Não se pode chegar
numa secretaria acadêmica e pedir por favor, me esclareça,  e respondem, “a senhora pergunte para
outro colega seu que é coordenador”, o que lhe foi dito mais de duas vezes. Como também quando um
aluno chega na secretaria e pergunta como fazer um atestado, o servidor responde, “o seu coordenador
não sabe, são os problemas da gestão pública”. Fatos que ridicularizam quem está à frente do Curso de
Gestão Pública, e salienta que vai até o fim do mandato até fevereiro. Destacou que fará uma
documentação de todos os equívocos do ponto de vista de informação, que foram lhe passado pela
secretaria acadêmica, que acarretou em algum equívoco da sua parte. Defendeu que o coordenador
“novo”, como mencionado pelo conselheiro Denis, é um coordenador que está tentando entrar em
contato com as pessoas, com a ins�tuição e não tem o amparo ins�tucional para isso. Exemplificou que o
úl�mo horário deste ano foi montado com base no PPC de 2019 de Gestão Pública, porque o PPC anterior
vigorou até 2021, foi aprovado por todas as instâncias. Mas, teve uma informação de um colega da
secretaria acadêmica que o horário deveria contemplar  disciplinas do PPC de 2015 e deveria ser
modificado porque não �nha conhecimento disso, as modificações foram realizadas e oferecido
disciplinas de 2015. No entanto, o professor Jeferson verificou na véspera da matrícula que a oferta
estava irregular, como o horário �nha passado na comissão de ensino e conselho de campus, pois o PPC
de 2015 não vigora mais, portanto não é possível oferecer. Portanto, fez três procedimentos até ajustar o
horário certo, argumenta o que custava o entendimento, uma conexão de todos que trabalham na
universidade, para poder dizer terminou, esse PPC não vigora mais, considera que foi levada ao erro, ao
equívoco. Ponderou, que não é o professor  necessariamente incompetente ou inexperiente, jus�ficou



02/12/2022 10:04 SEI/UNIPAMPA - 0945934 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1038601&infra… 3/6

que não tem o domínio das novas tecnologias e dos sistemas, e vai procurar se capacitar, porque ainda
tem mais 6 anos de trabalho e quer se orgulhar da sua carreira de 36 anos de magistério público.
Considerou impossível trabalhar mendigando  informações, é necessário um encadeamento em que
todos nós fazemos parte desta universidade, seja TAE, terceirizado ou docente, que não podemos cair
nessa falácia, nesse democra�smo, que para se eleger não se fala nada para os TAE, não se
responsabiliza, porque eu quero me eleger na próxima eleição, eu quero ser reitor ou diretor do Campus
Santana do Livramento. Ficam todos não ques�onando, para manter essa suposta situação de que tá
funcionando, não funciona bem, não há um encadeamento, não há respeito pelas categorias. Julgou
obrigatório um TAE estar na reunião, porque tem toda a exper�se do TAE, que conhece o curso, temos
que trabalhar juntos, não podemos trabalhar separados. Destacou que sua vontade era sair agora da
coordenação, mas que por responsabilidade passará ao próximo coordenador em fevereiro, e que
encaminhará documentação de tudo o que passou no período.  Solicitará na comissão de ensino uma
preparação dos novos coordenadores, seja com 20 anos de carreira ou um mês e uma preparação aos
profissionais da secretaria acadêmica. Considerou que as coordenações de curso devem ter um respaldo,
não podem ficar uma hora, que poderia estar pensando o curso, junto com o NDE, ficar resolvendo
questões administra�vas, não tem cabimento, essa demanda foi atendida no campus em que estava
anteriormente, tanto uma secretaria para a graduação, quanto para a pós-graduação. Mencionou que
não comparece na secretaria, porque se sente mal, por questões de saúde e que solicita ao professor
Fernando para lhe orientar do que deve ser feito. Finalizou dizendo que quer trabalhar com todos e
pretende encerrar sua carreira no campus. O conselheiro Alexandre solicitou a retomada da pauta do dia,
jus�ficando que desconhece os elementos trazidos pela conselheira Angela e sugere que o debate seja
retomado ao final da reunião. w) Alteração da representação docente do curso de Administração na
Subcomissão de Formação Docente, com a subs�tuição da professora Mygre Lopes da Silva pela
professora Laura Alves Scherer, aprovado pelos presentes; x) Alteração dos representantes do curso de
Gestão Pública na Subcomissão de Formação Docente, como �tular a Flaviani Souto Bolzan Medeiros e
suplente Angela Quintanilha Gomes, aprovado pelos presentes. O conselheiro Alexandre destaca que os
relatórios de afastamento pontuados a seguir, estão sendo apreciados fora dos prazos, tendo em vista
que os processos eram �sicos e foram digitalizados no retorno presencial das a�vidades, após a
Pandemia. A conselheira Vanessa menciona que o modelo de relatório final foi inserido após a
autorização do afastamento, que apenas era solicitado ao servidor 1h abrir processo de RT .Também
foram apreciados os relatórios de afastamento para qualificação: y) Relatório final do afastamento
integral para qualificação do servidor Marcelo Matzenbacher Delanoy - Mestrado no Programa de Pós-
Graduação em Gestão de Organizações Públicas na Universidade Federal de Santa Maria,  aprovado
pelos presentes;  z) Relatório semestral (2019/2) e final do afastamento integral para qualificação da
servidora Vanessa Rabelo Dutra  - Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Administração na
Universidade Federal de Santa Maria,  aprovado pelos presentes com a abstenção da conselheira
Vanessa; aa) Relatório final do afastamento integral para qualificação da servidora Luiza Araujo
Damboriarena  - Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul,  aprovado pelos presentes; bb) Relatório semestral (2017/2) e final do
afastamento integral para qualificação do servidor Carlos Hernán Rodas Céspedes - Doutorado no
Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da Escola de Negócios da Pon��cia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul,  aprovado pelos presentes; cc) Relatório semestral (2022/1)
do afastamento integral para qualificação da servidora Margarete Leniza Lopez Gonçalves - Doutorado
no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul,  aprovado pelos presentes.  O conselheiro João Miranda informa sobre a organização do fórum de
coordenadores de curso. O conselheiro Jazam informa sobre a troca da coordenação geral da UAB. O
conselheiro Alexandre informa sobre a eleição geral para os cargos e representações do campus. Também
informa do remanejamento de recursos do campus para a aquisição de material de informá�ca. O
conselheiro Alexandre informa que a direção está discu�ndo a criação de uma assessoria as
coordenações de curso. O conselheiro Alexandre informa que o servidor responsável pela assessoria do
PPGA solicitou licença para interesse par�cular e que as atribuições foram distribuídas entre a secretaria
acadêmica e a servidora Anna. Após foi retomada a discussão que iniciou no ponto v, incialmente
a conselheira Isabela pontuou que se sen�u a�ngida na fala do conselheiro Denis, de que a falta de
treinamento dos coordenadores seja a culpa dos erros que tenham acontecido nos processos, e
defendeu que essa culpa não é exclusivamente da entrada de coordenadores sem experiência.
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Mencionou que assumiu a coordenação em 2020/1 e no primeiro dia de matrícula, nenhuma disciplina
de administração diurno estava lançada no sistema, e nesse dia os alunos começaram a ques�onar por e-
mail que as disciplinas não estavam disponíveis, a resposta recebida da secretaria era de que havia um
problema no sistema. Mas, o que chamou a sua atenção em conversa com o Fernando, foi que o pessoal
da secretaria disse que ela estaria nervosa porque era sua primeira matrícula. Argumentou que essa frase
determinou todo o seu contato como coordenadora, que é a descredibilização de quem está assumindo,
sem verificar o que está acontecendo, é claro que o erro poderia ter sido seu, em consulta com outros
coordenadores informaram que não �nham o mesmo problema. Concluiu que era um curso que não está
disponível, para nenhum aluno, num dia de matrícula, e a par�r disso, todo problema que levava para
secretaria, a resposta que percebia, era de que estava fazendo uma tempestade em copo d'água, só que
desde essa matrícula, não passou por nenhum PSC, aproveitamento, ajuste que não �vesse problemas, 
que são recorrentes. Ques�onou que culpar um coordenador recente, causa estranheza, porque a
secretaria acadêmica tem a função de ser perene, que não trabalha por mandatos, pois um processo
acadêmico não pode depender de mandatos, a matrícula funciona porque tem um processo, que deve
ser alinhado com a coordenação e não treinado, pois a coordenação não faz matrícula. Concordou com o
treinamento de gestão, mas o processo acadêmico é questão da secretaria acadêmica e deve ser tratado
com mais seriedade. Mencionou que do jeito que o conselheiro Denis falou, a incomodou, porque
lembrou da situação que passou, o tom colocado pelo conselheiro não foi correto e principalmente
porque são problemas corriqueiros, fica parecendo que o coordenador faz algumas coisinhas e depois dá
errado. O conselheiro Alexandre destacou que existem  problemas entre PROGRAD e DTIC nos fluxos dos
processos  nos sistemas acadêmicos. O conselheiro André defendeu que os problemas não são pontuais,
são sistêmicos, que os processos acadêmicos da Unipampa são desorganizados, também advoga que a
coordenação de curso tem uma visão sobre os processos e a secretaria tem outra. Destacou que a
coordenação não tem acesso ao SIE, o que é angus�ante, mas não deseja o acesso, e sim, um respaldo da
secretaria acadêmica de como proceder quando os alunos reclamam. Considera que o coordenador de
curso tem muitas a�vidades além de suas atribuições, o que desmo�va o interesse dos professores em
assumir a coordenação. Defende que a ofensa à coordenadora Angela é grave, e deve ser jus�ficado e
providências devem ser tomadas, não pode o coordenador de curso ser debochado conforme foi relatado
pela conselheira. O conselheiro Alexandre ques�onou a conselheira Angela porque nunca relatou a
situação vivenciada a direção, para que fossem tomadas as devidas providências. O conselheiro João
Miranda destacou que estamos na administração pública federal, de fato a direção não sabe, tem a
no�cia relatada pela conselheira, portanto, deve convocar a professora Angela para saber quem foi,
quando, se houve intenção e as circunstâncias, a fim de tomar as medidas cabíveis. O conselheiro Denis
se surpreende com o relato da conselheira Angela, pois na secretaria, que ele saiba nenhum servidor fez
alguma queixa da coordenadora e concorda que se houve um ato de deboche por algum servidor será
resolvido, o que já teria sido feito se fosse relatado diretamente a ele. Cita que não concorda na
colocação técnicos x docente, ou qualquer coisa similar como foi mencionado. E que se incomoda na
responsabilidade que se coloca sobre a secretaria acadêmica sobre tudo, que é a executora dos processos
acadêmicos e quando as demandas vindas dos coordenadores estão nas normas, são executadas.
Destaca que o SIE tem problemas, e que foi contratado uma empresa terceirizada responsável pela
manutenção do sistema, que criou uma nova versão, conforme ele é pior que a anterior, o que acarreta
em problemas nos fluxos dos processos, que após a úl�ma atualização houve problemas em todos os
processos acadêmicos. Há coisas (questões técnicas) que estão fora da alçada dos técnicos da secretaria
acadêmica, que são resolvidas pelo TI da PROGRAD ou DTIC, questões que são resolvidas só com
abertura de chamado via sistema, isso em situações que os técnicos da secretaria não conseguem
resolver ou não tem conhecimento para resolver. Desta forma, muitas vezes é  mais fácil e menos
burocrá�co resolver perguntando aos colegas ou os coordenadores novos perguntando aos outros
coordenadores. Afirma que é preciso alinhar os servidores da secretaria e os coordenadores de curso,
para melhorar os fluxos dos processos acadêmicos, através de uma secretaria ou assessoria de cursos e
de uma ambientação entre a secretaria e os coordenadores. Destaca também que assim como o
coordenador André se refere a dificuldade de docentes se disponibilizarem a serem coordenadores de
curso, há uma dificuldade de servidores quererem trabalhar e também ser chefe da secretaria acadêmica
pela quan�dade de atribuições e de responsabilidades do cargo. A conselheira Vanessa acredita que são
duas questões pontuais, a primeira o sen�mento da conselheira Angela, ao chegar na secretaria, no seu
relato, que não deve ser desqualificado, até mesmo pela forma que ela traz as informações e se solidariza
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de que nenhum servidor pode ter esse sen�mento. Ques�onou, onde a Unipampa está errando, pois os
problemas tomam uma proporção, diferente de 14 anos atrás, de fluxos e processos sem sistemas,
matrícula na mão, mas �nha grupo de servidores se ajudando. Fica claro no relato do Denis, o problema
nos sistemas, mas onde estamos perdendo a mão no sen�do de ser humano, será que desgostamos da
ins�tuição, do serviço público. Julgou que deveríamos nos unir, embora nos pressionem de cima, isso não
pode refle�r no campus, pois quanto mais problemas internos ocorrerem, se mostra a ineficiência da
ins�tuição tanto internamente quanto para a comunidade externa. O conselheiro Jazam se solidarizou
com a conselheira Angela e afirma que a Unipampa não tem consciência dos cursos à distância,
principalmente da UAB. 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. Informou que tem atritos com o servidor responsável pelo curso de Administração
Pública/UAB na secretaria, ao qual solicitou a troca para a direção que não foi atendida. Destacou que há
uma sobrecarga do coordenador, pois, não tem equipe e apoio dos professores do curso para ministrar
uma componente. O conselheiro Fernando afirmou que colocou à disposição a servidora Anna para
apoiar na elaboração dos relatórios do curso de Administração Pública/UAB. O conselheiro Alexandre
considerou que a reunião foi importante para no�ciar uma situação e que se reunirá com o chefe da
secretaria, coordenador acadêmico e com a professora Angela para discu�r sobre os fatos. O conselheiro
Fernando compreende que são muitas atribuições para os coordenadores e é necessário discu�r a
reorganização da universidade, e se compromete a discu�r internamente no campus as atribuições da
secretaria e coordenações. O conselheiro Rodolfo mencionou que antes da Pandemia era di�cil chegar na
secretaria, pois o atendimento era meio brusco. Propõe que no campus a gestão inicie um novo modelo
de relacionamento da secretaria com discentes e coordenações. 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 cinco 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

 

Assinado eletronicamente por MARCIO PEREIRA CORDEIRO, ADMINISTRADOR, em 19/10/2022, às
16:03, 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 0945934 e
o código CRC 3B3BE46E.
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