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Modalidade: Webconferência 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto, realizou-se a sexta reunião extraordinária do Conselho 1 

do Campus em 2020, desenvolvida via Google Meet, no endereço <meet.google.com/oyg-ypkb-2 

yda>. Compareceram os seguintes conselheiros: Ronaldo Colvero, diretor do Campus, na 3 

presidência do Conselho; Muriel Pinto, coordenador acadêmico; Luís André Padilha, coordenador 4 

administrativo; coordenadores dos cursos: Claudete da Cruz (Ciências Humanas); Denise Lima 5 

(Publicidade e Propaganda); Edson Paniagua (Ciência Política), Jaqueline Quadrado (Serviço 6 

Social); Leandro Comassetto (Jornalismo); Lisianne Ceolin (Bacharelado em Direito); Valmor 7 

Rhoden (Relações Públicas); Carmen Nogueira (PPGPP); Renata Coutinho (PPGCIC); 8 

coordenadora da Comissão Local de Pesquisa, Simone Oliveira; coordenadora da Comissão Local 9 

de Extensão, Monique Vieira; representantes dos servidores técnico-administrativos, Eduardo 10 

Martinez e Ricardo Linhares; e, secretariando a reunião, a servidora Katia Luisa Seckler. Pauta: 11 

Oferta de componentes curriculares 2020/1 dos cursos presenciais de graduação do 12 

Campus São Borja. O professor Ronaldo comunicou que nesta reunião também será colocada em 13 

votação a Minuta de Afastamento Docente. Os conselheiros foram favoráveis à inclusão de pauta. 14 

Tanto os componentes curriculares quanto a minuta de afastamento já haviam sido apreciados pela 15 

Comissão Local de Ensino. As grades com as ofertas foram enviadas aos conselheiros por e-mail. 16 

De imediato o presidente do Conselho passou a palavra aos coordenadores dos cursos de 17 

graduação. A professora Lisianne informou que o curso de Bacharelado em Direito manteve a 18 

Oferta 2020/1 na íntegra. Em seguida, o professor Valmor manifestou-se sobre a oferta de 19 

componentes do curso de Relações Públicas, informando que houve a inclusão do componente 20 

Economia Criativa, a ser ministrado pelo professor Janilton Fernandes, e que os componentes 21 

práticos não serão ofertados. A professora Claudete comentou que a oferta do curso de Ciências 22 

Humanas não contemplará apenas as disciplinas de estágio e de práticas, e as disciplinas de 23 

Teoria das Ciências Humanas II e V, que seriam ministradas pela professora substituta que teve o 24 



contrato rescindido; também houve a inclusão do componente CCCG Multimídias em Educação, de 25 

60 horas, a ser ministrado pela professora Claudete. Na sequência, a professora Denise comentou 26 

sobre a oferta do curso de Publicidade e Propaganda, e informou que o curso não ofertará quatro 27 

componentes obrigatórios: Tendências e Experimentações Criativas, Laboratório de 28 

Experimentações Textuais I, Direção de Arte I, Marketing de Varejo e Promoção e Vendas; também 29 

não serão ofertadas as CCCGs Sociologia do Rock no Brasil, Identidade Visual: Teoria e prática, 30 

Direção de Arte no Meio Digital. Em seguida, a professora Jaqueline comentou a oferta de 31 

componentes do curso de Serviço Social, dos quais serão ofertados um total de 13 componentes. 32 

Não serão ofertados componentes práticos e de estágio, e alguns componentes teóricos. Sobre a 33 

grade de componentes do curso de Ciência Política para o semestre 2020/1, só não serão 34 

ofertados Políticas Públicas I e Teoria Política III. As demais disciplinas permanecem na oferta, 35 

mais as oferecidas em regime especial. O professor Leandro expôs a oferta do curso de 36 

Jornalismo, e comentou que apenas duas CCCGs não serão ofertadas, além de não ofertarem as 37 

disciplinas de Telejornalismo II e de Estágio, por serem disciplinas práticas. O diretor do Campus 38 

colocou em votação as ofertas de componentes curriculares dos cursos de graduação do Campus 39 

para o semestre 2020/1, a serem ministradas na forma remota. As ofertas de componentes 40 

curriculares dos cursos de graduação para o semestre 2020/1 foram aprovadas por unanimidade 41 

pelos conselheiros presentes. Em seguida, o professor Ronaldo colocou em votação a minuta de 42 

afastamento para capacitação docente 2020/2. A minuta de afastamento para capacitação 43 

docente foi aprovada pela maioria dos conselheiros, sendo registradas duas abstenções 44 

(conselheiros Luís André e Renata). Em seguida, o professor Ronaldo falou sobre a questão do 45 

auxílio digital para discentes, respondendo a questionamento do professor Leandro. O conselheiro 46 

Luís André também comentou essa questão, e informou que os alunos precisam se cadastrar pelo 47 

Edital da PRAEC. O professor Valmor questionou como se dará o atendimento da secretaria 48 

acadêmica para a realização das matriculas do semestre 2020/1, e os conselheiros Luís André 49 

respondeu que todos os dias, pelo menos um servidor da Secretaria está no Campus, atendendo 50 

aos protocolos de segurança, além de responderem todas as questões pelo e-mail institucional da 51 

secretaria acadêmica. Ao encerrar a reunião, o professor Ronaldo comentou sobre a situação das 52 

vagas para docentes no Campus, explicando que atualmente há vagas em aberto pelo não 53 

preenchimento da vaga gerada pela vacância do professor Augusto Clemente, de Ciência Política, 54 

e pela vaga oriunda do professor Daniel Etcheverry, que veio a óbito neste ano. Também estão 55 

sendo feitas tratativas para a contratação de professores para o curso de Direito, que ainda não 56 

tem professores concursados. A Reitoria sinalizou a possibilidade de contratação de professores 57 

substitutos para o curso de Direito, visto que o curso entrará no quarto semestre e enfrenta a falta 58 

de docentes. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião e, para 59 

constar, foi redigida a presente Ata, que será assinada pelo presidente do Conselho, pelos 60 

conselheiros presentes e por mim, Katia Luisa Seckler, secretária executiva no Campus São Borja.    61 


