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Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 10 horas, em reunião on-line realizou-se a
Nona reunião ordinária do Conselho do campus São Borja  da Universidade Federal do Pampa,
sob a Presidência de Ronaldo Bernardino Colvero, comparecendo Muriel Pinto, Coordenador
Acadêmico, Luís André Antunes Padilha, Coordenador Administrativo, coordenadores Edson
Paniagua, de Ciências Sociais – Ciência Política, Denise Aristimunha de Lima, Publicidade e
Propaganda, Leandro Ramires Comassetto, de Jornalismo, Adriana Hartemink Cantini, do
curso de Bacharelado em Direito e representante docente, Claudete Robalos da Cruz, de
Licenciatura em Ciências Humanas ,Valmor Rhoden, de Relações Públicas, Renata
Coutinho, do Mestrado em Comunicação e Indústria Criativa, Simone Barros de
Oliveira, representante da Comissão de Pesquisa, Monique Soares Vieira, representante da
Comissão de Extensão e coordenadora adjunta do curso de Serviço Social, Simone Barros de
Oliveira, representante da comissão de pesquisa, Eduardo Martinez e Ricardo Cardoso
Linhares , representantes TAE, e secretariando a reunião Hamilton de Lima e Souza. O
Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, realizada em
cinco de outubro de 2020, assinada eletronicamente pelos membros. Para ajudar no processo de
transcrição de texto o coordenador administrativo Luís Padilha  solicitou a permissão por
manifestação dos conselheiros e demais participantes para gravar o diálogo estabelecido via
chat. Pautas: Processo eleitoral previsto para o corrente ano; Nova composição dos
NDE's dos cursos de Ciências Humanas e Serviço Social; Retorno das atividades de
pesquisa nos campi; Aprovação do relatório de cooperação da servidora Greice Meireles;
Aproveitamento de vaga de candidata aprovada em concurso em Santana do
Livramento; Concurso de Ciência Política; Aprovação de projetos de ensino, pesquisa e
extensão; Credenciamento de docentes do PPGCIC; Novos componentes do
PPGCIC; Ofertas dos cursos para o segundo semestre 2020; Instituir oficialmente a
“Semana da Consciência Negra” como atividade oficial, anual e permanente do
campus; Afastamento de docente para capacitação; Assuntos Gerais. Com a anuência dos
participantes foi iniciado o processo de abordagem das pautas. Durante a Reunião, foram
tomadas as seguintes decisões: Primeira  pauta: Processo eleitoral previsto para o corrente
ano. Os órgãos executivos e colegiados que terão cargos e representações elegíveis no pleito
deste edital complementar do Campus São Borja serão os seguintes: Direção de
Campus; Conselho de Campus; Comissão Local de Ensino; Comissão Local de Pesquisa;
Comissão Local de Extensão; Comissão do Curso de Ciências Sociais – Ciência
Política; Comissão do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; Comissão do
Curso de Direito; Comissão do Curso de Jornalismo; Comissão do Curso de Licenciatura em
Ciências Humanas; Comissão do Curso de Relações Públicas; Comissão do Curso de Serviço
Social; Comissão Própria de Avaliação. O professor Gerson Oliveira, autorizado pelo presidente
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do conselho explicou sobre o processo eleitoral juntamente com o TAE Jefferson Duda, da
Comissão Eleitoral Local. O professor Ronaldo informou sobre o tema que foi discutido no
Consuni no dia 17 de novembro. A votação do Consuni decidiu depois da discussão entre os
conselheiros que o processo deve ocorrer, apesar da discordância significativa de alguns
membros pelos aspectos que envolvem o distanciamento social provocado pela pandemia. A
discordância maior é pela posição dos debates ocorridos no Consuni, segundo o professor
Ronaldo, já que o tema principal era a discussão do calendário acadêmico para o segundo
semestre de 2020. A posição dos conselheiros foi por maioria de 21 votos a favor do calendário
proposto pela da reitoria, tendo 15 votos foram contrários, incidindo diretamente sobre o processo
eleitoral nos campi; houveram cinco abstenções na votação do Consuni. O professor Edson
explicou que a discussão se deu pelos pormenores em relação a representação das categorias
afetadas pelo afastamento presencial da em função da pandemia e as consequências
administrativas e das representações no processo, diretamente afetadas pelos percentuais de
participação normalmente contemplados. O processo em curso é considerado fora do normal dos
processos eleitorais em função da pandemia causada pela Covi-19. O professor Ronaldo passou
a palavra ao representante da comissão eleitoral Jeferson Duda e ao professor Gerson Oliveira. O
professor Gerson Oliveira corroborou as palavras do professor Edson quanto às dificuldades
encontradas para a agilização do processo eleitoral que vai ser realizado dentro de um prazo
menor do que o costumeiro, em função das atividades remotas e fim do semestre letivo da
universidade. O professor Gerson alertou que será feito apesar de todas as dificuldades, conforme
foi decidido pelo Consuni. O coordenador Luís André registrou o protesto pela forma de decisão
do Consuni pelo fato da transição não ser feita de forma usual, acelerando o processo de
passagem dos trâmites administrativos, de gestão e contratos e esclarecimento para os novos
gestores. Os coordenadores administrativos de todos os campus deixam de administrar no
dia primeiro de fevereiro conforme Luís André porque é o dispositivo legal que estabelece a posse
das novas gestões. O professor Ronaldo alertou que a posição do Consuni em relação a mudança
de representações dos campus precisam ser dinamizadas com a ampliação de membros
representantes de técnicos e discentes. A discussão não progrediu apesar de proposta há vários
anos e a aprovação do processo eleitoral no final do ano coincide com a sobrecarga de todos os
setores, inclusive com o fechamento de semestre para os docentes e discentes. Conforme
esclarecimento do Jeferson Duda uma vez aprovado pelo Consuni a comissão tem que submeter
ao conselho o edital das eleições, não tem autonomia para agir de forma diferente. Explicou a
questão das categorias envolvidas no processo eleitoral que deve ocorrer segundo as
especificações determinadas por normas. O professor Ronaldo explicou que foi discutido o
calendário e não o processo eleitoral no Consuni, o processo eleitoral passou na discussão do
calendário. Jeferson explicou que desde o mês de maio já houve a preocupação com o processo
eleitoral mas a decisão passava pelo Consuni . O professor Leandro Comasseto questionou como
será a eleição. Se todas no mesmo dia ou por categorias em dias diferentes. Jeferson explicou
que o edital propõe em dois dias, embora as votações sejam eletrônicas. Jeferson Duda alertou
para a possibilidade de segundo turno, conforme a resolução do Consuni, que aconteceria em
janeiro, embora seja uma possibilidade remota. O professor Ronaldo alertou que a questão dos
gestores não se altera. A mudança tem que ocorrer em fevereiro. Luís André questionou sobre a
possibilidade de anulação da eleição por conta do quórum de participação. Também alertou
sobre as representações discentes e de técnicos, já que aumentaram as docentes. O professor
Ronaldo alertou que o Consuni tratou do calendário e alguns pormenores não foram avaliados no
tocante ao processo eleitoral, seguindo a orientação da maioria dos conselheiros. O professor
Ronaldo explicou que a posição do reitor foi sobre haver eleições ou haver nomeações durante o
Consuni, e o resultado foi o posicionamento dos conselheiros em maioria pela realização de
eleições nos campi. O professor Edson alertou do questionamento sobre a legitimidade por conta
das características do afastamento temporário das categorias mas afirmou é o que está posto.
Colocado em votação pelo conselho o Edital do processo eleitoral foi aprovado por dez votos com
quatro abstenções. Segunda pauta: Nova composição dos NDE's dos cursos de Ciências
Humanas e Serviço Social. A professora Claudete( Ciências Humanas) informou que a nova
composição do NDE ficando o núcleo composto pela seguinte nominata: Gerson de Lima Oliveira
(Presidente), Claudete Robalos da Cruz (Secretária), Carmen Regina Dornelles Nogueira, Édson
Romário Monteiro Paniagua, Erick de Melo Maciel, Ronaldo Bernardino Colvero. A professora
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Monique Vieira informou que a nova composição do NDE de curso de Serviço Social
tem seis membros: Simone Barros de Oliveira (presidente), Rosilaine Coradini Guilherme
(secretária), Monique Soares Vieira, Jorge Alexandre da Silva, José Wesley Ferreira e
Jaqueline Carvalho Quadrado. Colocados em votação para apreciação do Conselho todos os
nomes foram aprovados por unanimidade. Terceira pauta: Retorno das atividades de
pesquisa nos campi: O professor Muriel explicou que a pauta foi proposta pela PROPPI devido
a necessidade de professores que desenvolvem pesquisas gostariam de utilizar a estrutura do
campus. A discussão se dá pelas condições de monitoramento e contingência do campus, quais
as atividades poderiam ser liberadas em virtude do tipo de laboratórios e fornecimento de Epi's e
possibilidade de propagação do vírus da Covid-19. Luís André esclareceu que os Epi's chegaram
ao campus para o futuro retorno das atividades e locais que podem ser acessados devem ser
determinados em uma reunião. O COE é que pode dar suporte para a liberação de setores. Luís
André informou sobre o fluxo de presença no campus, que no momento é mínimo. Até o
momento a diferença do tipo de laboratórios de outros campi é determinante para a decisão.
Citou a biblioteca como exemplo que não pode ser acessada e o tipo de ventilação dos
laboratórios, também impróprios para uso neste momento. O professor Ronaldo questionou sobre
a liberação dos espaços. O professor Valmor trouxe a informação sobre o controle de presenças
no campus e como isso poderia ser feito. Luís André alertou que não é permitido por enquanto,
conforme determinação da reitoria. O professor Muriel alertou sobre a questão dos servidores
encarregados da limpeza e o cuidado com a manutenção dos espaços. Luís André alertou que
controle sanitário não é atribuição dos terceirizados para não haver penalizações no cumprimento
de contratos. Os terceirizados estão fazendo limpeza com redução de 50% de jornada e de
salários conforme a legislação vigente. Questionou quem seria o responsável pelo controle de
acesso dos usuários dos espaços de pesquisa? Afirmou que a utilização dos Epi's tem sido uma
das preocupações constantes da fiscalização. A orientação é demitir os servidores terceirizados
que não cumprirem as normas. Em outros campus existem professores e técnicos que fazem
controle sanitário em função das especificidades de cursos - área biológica. Luís André
esclareceu sobre as funções específicas do campus não permitem esse procedimento em São
Borja. O professor Valmor afirmou que a fala esclarecedora do Luís André mostrou o risco da
permissão. O professor Edson trouxe a questão da contaminação que ocorre na região e que o
controle que ocorre nos outros campus ainda envolve riscos pelo descritivo funcional dos
envolvidos. Alertou que o mais sensato é voltar quando houver a vacina. As excepcionalidades
devem ser observadas pelo risco iminente da contaminação e dos riscos para a coletividade. A
professora Simone questionou sobre o acesso a livros. O professor Ronaldo esclareceu que
seguindo as normas o acesso existe e o acesso ao SIPPEE é feito apenas no campus. O
professor Muriel alertou sobre os casos específicos de bolsa CNPQ. Citou o professor Tiago
Costa que ocupa uma sala isoladamente no campus, no seu gabinete. Luís André esclareceu que
existe o questionamento com a Prograd e a questão das frequências de bolsistas. Os professores
registraram a dificuldade de acesso aos sistemas de informação. Luís André explicou sobre o
acesso que pode seguir conforme aplicativo disponibilizado. A professora Adriana Cantini alertou
sobre a questão de uso de equipamento pessoal para atividades laborais externas. Sugeriu que
seja instituído outro tipo de acesso para o trabalho à distância e as dificuldades encontradas para
o cumprimento da jornada de trabalho em ambiente inapropriado para o trabalho a ser
desenvolvido. Explicou sobre o custo financeiro e as dificuldades decorrentes da modalidade ora
praticada pelos servidores. O professor Ronaldo solicitou que seja feito uma comunicação ao
DTIC sobre a forma de acesso. O professor Muriel explicou sobre os casos particulares de
orientação de discentes, se haveria possibilidade. Luís André esclareceu que o acesso aos
gabinetes é diferente do acesso ao campus com volume maior de pessoas. O professor Leandro
alertou que haja acesso sem aglomeração. Muriel alertou para a necessidade do plano de
contingência para alguma mudança. Em votação foram 12 votos contrários a liberação dos
espaços e duas abstenções. Quarta pauta: Aprovação do relatório de cooperação da
servidora Greice Meireles. O professor Ronaldo antes da votação esclareceu os procedimentos
para manter uma vaga no campus de auxiliar administrativo já visando a próxima gestão. As
tratativas estão em andamento para não prejudicar o quadro funcional, já que a servidora deve ser
transferida para a UFSC. Colocado em votação a aprovação do conselho foi unânime pela
aprovação do relatório. Quinta pauta: Aproveitamento de vaga de candidato aprovado em
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concurso em Santana do Livramento. O professor Edson Paniágua explicou que houve um
concurso de Santana do Livramento que aprovou uma professora com o perfil adequado ao
campus de São Borja para a vaga em aberto do curso de Ciência Política com a saída do
professor Augusto Clemente.  A comissão do curso de Ciência Política aprovou o perfil da
candidata Marina Sanches Wünsch, segunda colocada no Edital 336 (trezentos e trinta e seis) do
ano de dois mil e dezoito, da Universidade Federal do Pampa, campus Santana do Livramento,
área Direito Internacional, Sociologia e Filosofia, constante no processo SEI 23100.00235/2018-
48.  O professor Muriel informou que o procedimento segue também uma normativa do Governo
Federal sobre aprovações em concurso e preenchimento de vagas. Colocado em votação o
Conselho aprovou por unanimidade o aproveitamento de vaga pela candidata aprovada no
campus de Santana do Livramento para o curso de Ciências Sociais - Ciência Política. Sexta
pauta: Concurso de Ciência Política.   O professor Edson falou sobre a questão do perfil para o
concurso por ser mais específico. O curso de Ciências Sociais – Ciência Política tem uma vaga
pendente com a transferência do professor Augusto Clemente em 2016 para a UFPR Litoral. O
perfil do candidato é Área-Ciências Sociais-Ciência Política, Ciências Sociais, Ciência Política e
Políticas públicas. Titulação exigida- mestrado ou doutorado em Ciência Política, Políticas
Públicas e Áreas Afins. Graduação – Graduação em Ciências Sociais-Ciência Política, Ciências
Sociais, Ciência Política e Políticas Públicas. O professor Edson ressaltou a necessidade de
reposição pela carga de trabalho que aumentou para o grupo do curso de Ciência Política em
razão da saída de professores para projetos de colaboração e que professores do curso de CP e
CH são tem atuação compartilhada. O professor Ronaldo explicou ao TAE Ricardo que existe a
preocupação de oferecer o concurso para professores formados em áreas específicas com
formação em áreas afins para atender exigências legais. Informou também sobre a data,
questionada pelo professor Leandro. O edital deve ser lançado em dezembro. Colocado em
votação o perfil foi aprovado pelos membros do Conselho por unanimidade. Sétima pauta :
Aprovação de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Projetos de ensino : Gestão Ensino-
Aprendizagem em Publicidade e Propaganda – etapa 2020 (readequação devido Pandemia), da
professora Denise Lima; Educação Política: imaginário político dos jovens brasileiros e
colombianos, do professor Evandro Guindani; Pedagogia Universitária Tecnologia Educativa , da
professora Merli Leal Silva. Aprovados em votação  pelo Conselho. Os professores reclamaram
das dificuldades de acesso ao SIPPEE. Solicitaram encaminhamentoda direção para agilizar os
acessos e soluções ao DTIC . Não haviam projetos de pesquisa e extensão para avaliar na
reunião. Oitava Pauta: Credenciamento de docentes do PPGCIC . A professora Renata
Coutinho explicou a proposta que foi feita sobre a inclusão de novos docentes no programa, dois
do campus de São Borja - Juliana Zanini Salbego e Larissa Conceição dos Santos,e dois da
UFSM, Luciana Menezes Carvalho e Rafael Foleto. Foram apresentados os planos de trabalho do
próximo quadriênio pelos docentes. O ingresso dos docentes foi aprovado pela comissão do
programa e pela comissão de ensino do campus. O professor Leandro Comasseto comentou que
em algumas universidades são publicados para inserção no quadro de programas de mestrado,
seguindo os pareceres de qualificação. Sugeriu que seja discutido isso para o futuro. A
professora Renata explicou que foram disponibilizadas três vagas em setembro e duas foram
preenchidas, em edital. Em função das dificuldades provocadas pela pandemia apenas duas
vagas foram preenchidas e a comissão do programa optou por fazer convites, já que alguns
professores deverão deixar o programa no próximo quadriênio. A professora explicou que existe
dentro do regimento a previsão das duas modalidades e pela apresentação de apenas dois
candidatos foi necessário excepcionalmente fazer o convite. Agradeceu ao professor Leandro a
oportunidade de esclarecer o processo e que doravante haverão mais substituições. O professor
Ronaldo comentou que os programas tem suas especificidades que são discutidos nas
comissões internas e que as discussões ocorrem de acordo com a autonomia dos regimentos. A
professora Adriana exaltou o trabalho dos coordenadores dos programas de mestrado,
porém questionou o processo de ingresso de docentes nos programas para evitar qualquer tipo
de crítica sobre entendimento dos sistemas de acesso, sem críticas pessoais. A professora
Denise questionou o percentual das cotas afirmativas. O professor Muriel explicou que os dois
programas estão oferecendo as cotas, conforme normas vigentes. A professora Adriana propôs a
necessidade de estabelecer a discussão do ingresso nos programas no Conselho de campus.
Houve queda no link durante a reunião e o professor Ronaldo explicou o questionamento para a
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professora Renata. Segundo a professora Renata os coordenadores estiveram em uma reunião e
a resolução 115 vai passar por mudanças , de tal forma que os regimentos vão seguir as
determinações da Capes e da própria Unipampa. O professor Leandro Comasseto solicitou para
registro em ata que os próximos processos de ingresso de docentes nos programas tenham mais
publicidade para que outros professores interessados possam disponibilizar seus currículos e
participar do processo. Em votação o credenciamento dos professores foi aprovado pelos
conselheiros. Oitava pauta: Novos componentes do PPGCIC. Narrativas digitais
inovadoras, 30 horas - Alciane Baccin;  Comunicação, narrativa e indústria criativa, 30 horas -
 Larissa Conceição dos Santos; Combate à Desinformação nas Mídias Sociais Digitais, 30 horas
- Luciana Menezes Carvalho;  Comunicação, Cultura Visual e Indústria Criativa, 30 horas,- Juliana
Zanini Salbego; Sustentabilidade e Indústria Criativa, 30 horas - Rafael Foletto. Aprovadas em
votação pelos conselheiros.  Nona pauta: Ofertas dos cursos para o segundo semestre
2020. Os cursos enviaram as ofertas para a comissão de ensino, aprovadas. Colocadas em
votação aprovadas pelo Conselho do campus. Décima pauta: Criação de Componente
Curricular Jornalismo e Pauta Animal (CCCG), carga horária: 60h. Colocado em votação e
aprovado pelo Conselho. Décima primeira pauta:  Instituir oficialmente a “Semana da
Consciência Negra” como atividade oficial, anual e permanente do campus. O professor
Edson explicou como este evento vai atender não só a lei como a proposta de formação dos
cursos tanto dos bacharelados quanto das licenciaturas, uma vez que os egressos dos cursos tem
responsabilidade social e de formação, principalmente os das licenciaturas. A inclusão do ensino
sobre questões étnico raciais já está prevista no PNDE para o ensino nos níveis fundamentais,
médio e superior. Essa questão atende o curso de CH que forma os educadores. A discussão
envolve a universidade e a proposição oficial vem de encontro com os eventos que estão sendo
realizados. Citou o PET história da África e a iniciativa do professor João Heitor sobre a Semana
da Consciência Negra e  para que os cursos se envolvam e a importância da reflexão decorrente
das ações. O professor Edson passou a palavra para o professor João Heitor, que ratificou o
posicionamento da necessidade do campus ao buscar a educação plural e participar da
educação étnico racial,  buscando a integração dos currículos e a institucionalização possa
integrar os cursos e grades curriculares, conforme ocorre em diversas universidades desde 2013. 
Segundo o professor João Heitor a questão perpassa todos os esforços para o enriquecimento
das relações sociais e ciências humanas. A professora Claudete afirmou que a importância da
semana vem de um debate que surgiu no curso de CH e a necessidade de rever os PPC's dos
cursos de incluir as questões étnico raciais e as necessidades inclusivas .  A professora Denise
Elogiou as falas dos professores e questionou a representação no NEAB, informando que
professores do campus vão atuar no dia 30 numa atividade dos NEAB's de todos os campus.
Solicitou esclarecimento sobre a representação no NEAB. O professor Edson explicou que o
NEAB São Borja estava sob a responsabilidade do professor Daniel Etcheverry, falecido em julho
de 2020 e que atualmente está inativo. O professor Erick Maciel se disponibilizou, assim como o
professor Muriel. A professora Denise propôs a discussão da composição do NEAB. A
restruturação foi proposta para discussão posterior. Foi marcada uma reunião pelo grupo
interessado na gestão para o dia 20 de novembro. A proposta da instituição oficial e permanente
da Semana da Consciência Negra foi votada e aprovada pelo Conselho do campus. Décima
primeira pauta: Afastamento de docente para capacitação. Conforme chamada interna do
campus foi aprovado o afastamento da professora Keli Krause para doutorado. Seguiu os
trâmites nas comissões de curso e da comissão de ensino. Aprovado em votação pelo Conselho
do campus. Décima Segunda pauta: Assuntos gerais. Eduardo Martinez manifestou
preocupação sobre o posicionamento da reitoria em relação ao novo gestor de comunicação
institucional. Apontou a competência e excelência dos cursos de comunicação do campus para
ajudar a resolver este problema. O professor Ronaldo manifestou que os cursos de
comunicação poderiam fazer uma proposição para o questionamento da questão da ACS.
Eduardo sugeriu que a confecção de uma nota do conselho seria importante para o campus.
Ressaltou a ressaltou a questão de ciência e sua importância institucional. Afirmou que não havia
manifestação política como ex-gestor da ACS, mas com o processo comunicacional da instituição
suas implicações .  O professor Edson afirmou que a discussão politica faz parte do processo e
se dispõe a colaborar mas o documento tenha uma característica científica para o registro futuro
da universidade. Propôs uma discussão aprofundada para reunião posterior. O professor Valmor
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comentou que a discussão faz parte da politica de comunicação institucional. A discussão foi
proposta inicialmente para acontecer dentro dos cursos de comunicação. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Hamilton de
Lima e Souza, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por HAMILTON DE LIMA E SOUZA, Produtor Cultural, em
20/11/2020, às 15:26, 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, Coordenador(a)
Administrativo(a), em 20/11/2020, às 15:39, 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 VALMOR RHODEN, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 20/11/2020, às 17:47, 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 20/11/2020, às 21:27, 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 23/11/2020, às 09:12, 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 ADRIANA HARTEMINK CANTINI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/11/2020, às 16:23, 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 LEANDRO RAMIRES COMASSETTO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/11/2020, às 16:55, 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 RONALDO BERNARDINO COLVERO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/11/2020, às 19:17, 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 GERSON DE LIMA OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/11/2020, às 10:22, 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 02/12/2020, às 09:53, 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
0405905 e o código CRC 2A399299.

Referência: Processo nº 23100.016376/2020-65 SEI nº 0405905
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