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Aos cinco dias do mês de outubro do ano de 2020, às 9 horas, realizou-se via Webconferência a
oitava Reunião Ordinária de 2020 do Conselho do Campus São Borja da Universidade Federal do
Pampa, sob a Presidência do diretor do Campus, professor Ronaldo Colvero. Compareceram os
seguintes conselheiros: Muriel Pinto, coordenador Acadêmico; Luís André Antunes Padilha,
coordenador administra vo; coordenadores dos cursos de graduação: Denise Lima (Publicidade e
Propaganda), Edson Paniagua (Ciência Polí ca), Claudete Robalos (Ciências Humanas), Monique
Vieira (Serviço Social), Leandro Comasse o (Jornalismo), Adriana Can ni (coordenadora subs tuta -
Direito), Fernanda Andres (coordenadora subs tuta - Relações Públicas); Renata Cou nho,
coordenadora do PPGCIC; Eduardo Mar nez e Ricardo Linhares, representantes TAE; e, secretariando
a reunião, a servidora Ka a Luisa Seckler. Pautas: 1) Ata 13/2020; 2) Assuntos relacionados a Ensino,
Pesquisa e Extensão; 3) Atos Ad referendum; 4) Assuntos gerais. Ata n. 13/2020: o diretor do Campus
colocou em votação a Ata da reunião ordinária realizada no dia 14 de setembro. A Ata 13/2020 foi
aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.  Assuntos relacionados a Ensino: o
professor Muriel comunicou que as aulas do semestre 2020/2 dos programas de pós-graduação
iniciam na presente data. Em seguida, o coordenador acadêmico apresentou o resultado
da Chamada Interna para afastamento docente, o qual teve como contemplada a professora Keli
Krause, que entrará em afastamento para cursar doutorado, com início de 12/03/2020 e término
em 20/12/2022, na cidade Porto Alegre, na Pon cia Universidade Católica do Rio Grande do Sul –
PUCRS, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. O resultado da Chamada interna para
afastamento docente foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. O professor
Ronaldo comentou que o afastamento da professora Keli corrobora a qualificação cada vez maior dos
professores do Campus, uma vez que atualmente o Campus conta apenas com um professor
especialista e um mestre, sendo os demais todos doutores. também foi informado que o resultado da
chamada interna para afastamento docente já havia sido aprovado pela direção do Campus em Ato
Ad referendum. Na sequência da reunião, a professora Claudete ques onou sobre o O cio 60/2020,
sobre a compensação de horas trabalhadas. O professor Muriel relatou que ainda pairam dúvidas
sobre essas compensações, e que a direção do Campus terá reunião com a PROGEPE para dirimir
essas dúvidas. Pedidos de remoção de docentes: o professor Muriel apresentou o pedido de
remoção da docente Angela Quintanilha Gomes para o Campus Santana do Livramento e remoção da
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professora Aneline dos Santos Zieman Lucio, do Campus Santana do Livramento para o Campus São
Borja: o professor Muriel comunicou o pedido de remoção da professora Angela Gomes, do Campus
São Borja para o Campus Santana do Livramento, por mo vos familiares e profissionais. O
coordenador acadêmico destacou o trabalho desenvolvido pela professora durante os anos em que
atuou na Unipampa, e passou a palavra ao coordenador do curso de Ciência Polí ca, professor Edson
Paniagua. O professor Edson também elogiou o trabalho da docente, e destacou que o pedido foi
aprovado pela comissão do curso e pela Comissão de Ensino, bem como a solicitação de remoção da
professora Aneline Zieman, para o Campus São Borja. O diretor do Campus colocou em votação o
pedido de remoção da professora Angela Quintanilha Gomes. A solicitação da professora Angela
Gomes foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida, procedeu-se a
votação do pedido de remoção da professora Aneline dos Santos Zieman Lucio para o Campus São
Borja. O pedido de remoção da professora Aneline Zieman Lucio foi aprovado por unanimidade pelos
conselheiros presentes. Assuntos relacionados à Pesquisa: o diretor do Campus apresentou os
seguintes projetos de pesquisa, que foram aprovados em Atos Ad referendum: Inovação em
planejamento: Relações Públicas ágeis e design centrado no humano (público) como metodologia de
trabalho, coordenado por Tiago Costa Mar ns, e projeto As mães em cárcere: Uma análise a par r da
teoria fundamentada, coordenado por Monique Soares Vieira. Os projetos foram aprovados por
unanimidade pelos conselheiros presentes. Assuntos relacionados à Extensão: o diretor do Campus
apresentou os seguintes projetos que foram aprovados pela comissão local de Extensão: Núcleo de
Estudos e Produção em Fotografia da Unipampa – NEPFOTU (Quarta Edição), coordenado pela
professora Denise Teresinha da Silva; Sessão Pipoquinha, coordenado pelo professor Ale andre
Rossato Augus ; Projeto Online - Saúde Mental e Bem-estar na Universidade coordenado pela
professora Juliana Lima Moreira Rhoden; Universidade e Comunidade, coordenado pelo professor
Evandro Ricardo Guindani. Os projetos de extensão foram aprovados por unanimidade pelos
conselheiros presentes. Assuntos gerais: a professora Adriana ques onou sobre o agendamento das
férias, e o coordenador administra vo respondeu que a orientação da PROGEPE é de não interromper
ou cancelar as férias que já tenham sido agendadas em 2020, mas que algumas alterações por
exceção foram realizadas. Nos demais casos, deve con nuar sendo feito ajuste de acordo com o
calendário acadêmico. A orientação é de agendar férias apendas durante o recesso acadêmico, mas
isso gera problemas, por exemplo, os docentes devem cadastrar os componentes durante a primeira
quinzena de janeiro, quando está agendado o recesso, além de setores como a Secretaria Acadêmica
não poderem agendar férias porque nesse período há ajuste de matrículas e ingresso via SISU. Luís
André comentou também que os pedidos de alteração de férias devem ser feitos pelo SEI, precisando
de despacho favorável do pró-reitor de gestão de pessoal. O professor Ronaldo relatou que na reunião
que a direção do Campus terá com a PROGEPE, na tarde desta data, essas questões rela vas a férias,
compensação de horas, etc. serão levadas ao pró-reitor. Em seguida, o professor Edson relatou que
está sendo discu da no CONSUNI a minuta para professor tular, e solicitou a todos que acompanhem
as discussões sobre esse assunto, que será pauta na próxima reunião do CONSUNI. Após, o diretor do
Campus cedeu a palavra ao professor César Beras, que relatou que está par cipando de uma
comissão para discussão de polí cas de cursos, a qual está debatendo possíveis reorganizações nos
Campi, de forma a qualificar ainda mais os cursos que já estão ofertados, e pensar nas possibilidades
de expansão nos próximos anos. Também relatou que a representação sindical já havia solicitado à
reitoria esclarecimentos sobre as férias e sobre o calendário acadêmico. Ao fim da reunião, o
coordenador administra vo manifestou a preocupação com a adequação do orçamento da
universidade à lei do teto de gastos, informando que a universidade se aproxima do limite do teto de
gastos, o que pode inviabilizar pagamentos de promoções e progressões futuramente. O conselheiro
Luís André comentou também sobre as aquisições feitas pelo Campus, de EPIs e materiais como álcool
gel, que foram comprados antecipadamente para garan r o recurso, em caso de retorno às
a vidades presenciais no próximo semestre. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do
Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ka a Luisa Seckler, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por KATIA LUISA SECKLER, Secretário Executivo, em
06/10/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATA PATRICIA CORREA COUTINHO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 06/10/2020, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA HARTEMINK CANTINI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/10/2020, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO AQUINO MARTINEZ, Técnico em
Audiovisual, em 07/10/2020, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO CARDOSO LINHARES, Técnico em
Audiovisual, em 08/10/2020, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA, ADMINISTRADOR,
em 02/12/2020, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0374561 e o código CRC 953EB41D.

Referência: Processo nº 23100.010924/2020-43 SEI nº 0374561
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