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Modalidade: Webconferência 

Aos quatorze dias do mês de setembro, realizou-se a sétima reunião ordinária do Conselho 

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

akxm-xqu>. Compareceram os seguintes conselheiros: Ronaldo Colvero, diretor do 

Campus, na presidência do Conselho; Muriel Pinto, coordenador acadêmico; Luís André 

Padilha, coordenador administrativo; coordenadores dos cursos: Claudete da Cruz (Ciências 

Humanas); Denise Lima (Publicidade e Propaganda); Domingos Sávio Azevedo 

(Coordenador substituto - Ciência Política); Leandro Comassetto (Jornalismo); Lisianne 

Ceolin (Bacharelado em Direito); Monique Soares Vieira (Serviço Social); Valmor Rhoden 

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

coordenadora da Comissão Local de Pesquisa, Simone Oliveira; representantes dos 

servidores técnico-administrativos, Eduardo Martinez e Ricardo Linhares; representante 

discente, Ewerton Ferreira; e, secretariando a reunião, a servidora Katia Luisa Seckler. 

Pauta: Atas 11/2020 e 12/2020; Assuntos relacionados a Ensino, Pesquisa e Extensão; 

NDE do curso de Geografia; Atos Ad referendum; Coordenação do curso de Serviço 

Social; Plano anual de contratações; Assuntos gerais. O diretor do Campus iniciou a 

reunião cumprimentando os presentes e passando ao primeiro item da pauta, as Atas das 

reuniões ordinária e extraordinária realizadas em agosto de 2020. As Atas 11/2020 e 

12/2020 foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes. Assuntos 

relacionados a Ensino – credenciamento de docentes no PPGPP: o coordenador 

acadêmico comunicou que o Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas credenciou 

os seguintes docentes no seu quadro de professores: Tiago Costa Martins, que passa a 

integrar o programa como professor permanente, e professoras Monique Soares Vieira, 

Solange Emilene Berwig e Fátima Zan como professoras colaboradoras. O credenciamento 

do professor permanente e das professoras colaboradoras no PPGPP foi aprovado por 



unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida, foi apresentada a Oferta de 

componentes curriculares dos cursos de Pós-graduação para o semestre 2020/2, a se 

iniciar no dia 05 de outubro. O professor Muriel apresentou os novos componentes 

ofertados pelo PPGPP. Dois componentes foram propostos pela docente Jaqueline 

Quadrado: Estado, Ética e necropolítica e Teoria Social, Estado e Punição; o professor 

colaborador Ismael Ramadan propôs o componente Planejamento Estratégico 

Governamental; o componente Ética e Políticas Públicas será ministrado pela professora 

Lauren Nunes, e o professor Tiago Costa Martins propôs o componente Políticas Culturais e 

Turísticas, Comunicação Pública e Indicadores. Também será ofertada a Disciplina de 

Estágio em docência, para contemplar mestrandos que desejem realizar estágios junto a 

cursos de graduação. Em seguida, a professora Renata apresentou os componentes a 

serem ofertados pelo PPGCIC: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ministrado pelos 

professores Alciane Baccin, Carmen Abreu, Marco Bonito, Sara Feitosa; Atividades criativas 

– máquina de guerra, ministrada pelo professor Gabriel Feil; Data Science e Comunicação 

para a Indústria Criativa, ministrado por Tiago Martins; Comunicação e financiamento 

coletivo (crowdfunding), ministrado por Alciane Baccin; Estudos do consumo: dimensões 

culturais, simbólicas e econômicas (professora Renata); Cultura da convergência, produção 

multiplataforma e indústria criativa, ministrada pelos professores Marco Bonito e Sara 

Feitosa;  Políticas culturais e economia criativa, ministrada pela professora Carmen Abreu; 

Seminário de Dissertação. As ofertas de componentes curriculares dos programas de pós-

graduação do Campus São Borja foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. Projeto de ensino: o professor Muriel apresentou o projeto “Monitoria em 

Comunicação e Fronteira 2020 (Ensino Remoto)”, coordenado pela professora Adriana 

Duval. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Atos Ad 

referendum: 1) aprovação da mudança na coordenação do curso de Serviço Social: o 

professor Muriel comunicou que a professora Jaqueline Carvalho Quadrado solicitou sua 

exoneração do cargo de coordenadora do curso, assumindo como coordenadora pro 

tempore a docente Monique Soares Vieira, em decisão do colegiado do curso aprovada em 

ato Ad referendum pela direção do Campus. A substituição na coordenação do curso de 

Serviço Social foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 2) Aprovação 

ad referendum do projeto de extensão coordenado pela professora Andréia Almeida, 

intitulado “Formação profissional sobre a Primeira Infância no município de São Borja”. O 

projeto foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Em seguida, o professor Muriel 

informou sobre a aula magna, que ocorrerá no dia 16 de setembro e terá transmissão via 

Youtube. Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Geografia 

EAD/UAB: a professora Carmen comunicou o novo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

curso de Geografia, que passa a ter a seguinte composição: Professora Nola Patrícia 

Gamalho (presidente); Professora Gabriela Dambrós (secretária); professora Carmen 



Regina Dorneles Nogueira; professor Muriel Pinto; professor Gabriel dos Santos Kehler; 

professora Marilu Angela Campagner May; professor Maurício Aires Vieira e professor 

Sidnei Luis Bohn Gass. A nova composição do NDE do curso de Licenciatura em Geografia 

foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes (registrou-se abstenção do 

representante discente Ewerton). Assuntos relacionados a Pesquisa: a professora 

Simone apresentou o projeto coordenado pela professora Sara Feitosa, intitulado “O 

Jornalismo tem cor: Quais os Desafios Enfrentados por Jornalistas negros no Rio Grande do 

Sul?”. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Também foi 

apresentado o parecer da Comissão Local de Pesquisa sobre o relatório do projeto de 

pesquisa coordenado pela servidora Greice Pinto Meireles Da Ronch, intitulado 

“Colaboração Técnica UNIPAMPA e IFSC: Operacionalização de Registros Acadêmicos de 

curso em EaD e formas de ingresso, permanência e evasão nos cursos presenciais”. O 

relatório foi aprovado por unanimidade. Plano anual de contratações (PAC): o 

coordenador administrativo informou que o plano anual de contratações é um processo de 

compras dentro do sistema público, que foi implantado após o TCU constatar que algumas 

instituições adquiriram equipamentos que geraram gasto público desnecessário, visto que 

esses equipamentos não foram utilizados. Assim, toda compra de equipamentos, 

contratação de serviços, etc. que for demandado pela instituição deve ser incluído no PAC 

no ano anterior, o que já vem sendo feito pelas coordenações administrativas dos Campi da 

Unipampa. Serviços como contratação de terceirizados, suprimentos de almoxarifado, etc. 

já vêm sendo inseridos no plano normalmente. Porém, algumas aquisições extra ocorrem 

fora do período orçamentário, como itens solicitados por pró-reitorias. Estamos tentando 

inserir esses itens ainda no plano deste ano, mas tudo que for item extra demanda um 

estudo técnico preliminar. Neste ano, foi possível adquirir alguns computadores, devido à 

verba de custeio ter sido remanejada como verba de capital. O coordenador administrativo 

ressaltou que as aquisições para os próximos anos devem estar previstas no plano do ano 

anterior. O coordenador administrativo e o diretor comentaram também sobre a Rádio 

Universitária, sobre o estudo técnico necessário para a implantação da emissora e sobre a 

próxima etapa, que será a aquisição de equipamentos. Também comunicaram que o 

Campus São Borja foi um dos contemplados pelo projeto de instalação de usinas 

fotovoltaicas, projeto encaminhado pela PROPLAN que visava atender apenas aos 

maiores campi da Universidade, mas que contemplou também São Borja por ser o quarto 

maior campus da Unipampa. Assuntos relacionados à extensão: apreciação do projeto 

intitulado “Projeto online – saúde mental e bem-estar na universidade”, coordenado pela 

professora Juliana Lima Moreira Rhoden. O projeto foi aprovado pelos conselheiros 

presentes de forma unânime. Assuntos gerais: o professor Valmor questionou sobre o 

processo de aquisição de livros, visto que o curso de Relações Públicas gostaria de 

adquirir obras que estão previstas na nova versão do PPC do curso. O diretor do Campus 



esclareceu que, durante as gestões anteriores da Universidade, ocorriam anualmente 

reuniões de gestão entre a reitoria, a coordenadoria de bibliotecas e as direções dos Campi, 

e nessas reuniões de gestão era definido o orçamento para aquisição de itens do acervo 

bibliográfico. Neste ano, com a nova gestão, ainda não ocorreu nenhuma reunião entre 

reitoria, coordenadoria de bibliotecas e equipes diretivas. O presidente do Conselho sugeriu 

que as coordenações dos cursos façam levantamento de obras que precisam adquirir, e que 

seja elaborado um documento, a ser enviado via SEI para a PROGRAD e Chefia de 

Bibliotecas, sobre a necessidade de aquisição de obras para o acervo do Campus. 

Prestação de contas de acordo de cooperação entre Unipampa e IFSC: será apreciado 

na próxima reunião o relatório do acordo de cooperação entre Unipampa e IFSC (projeto da 

servidora Greice Meireles). Comissão eleitoral local: o diretor do Campus comentou sobre 

os próximos pleitos que ocorrerão no Campus, e sobre a necessidade de indicar novos 

representantes discentes para a comissão eleitoral local. Em seguida, o conselheiro 

Eduardo comentou sobre a oferta de bolsas para alunos atuarem na emissora de rádio, e 

explicou que é necessário haver técnicos atuando nas áreas em que serão ofertadas as 

bolsas. O professor Ronaldo solicitou que a comissão nomeada para implantação da rádio 

universitária encaminhe à direção do Campus o que deve ser solicitado via direção, para 

que possam ser dados os encaminhamentos necessários. Na sequência da reunião, o 

coordenador administrativo comentou sobre a situação do prédio acadêmico III, sobre a 

nova data de entrega do prédio, e informou também sobre o pedido de compra de cortinas e 

persianas para os prédios acadêmicos e prédio administrativo. Ao fim da reunião, foi 

informado aos conselheiros sobre a disponibilização das Atas no SEI, e foi definida a data 

da próxima reunião ordinária, que deve ocorrer no dia 05 de outubro. O professor Ronaldo 

avisou que possivelmente ocorrerá ainda uma reunião extraordinária, ainda no mês de 

setembro. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião e, para 

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

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

Borja.    


