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Aos 7 dias do mês de dezembro  do ano de 2020, às 9h14, 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 dos  cursos
Edson Paniagua, de Ciências Sociais – Ciência Política, Denise Aristimunha de Lima, do curso
de Publicidade e Propaganda, Claudete Robalos da Cruz, do curso de Licenciatura em Ciências
Humanas ,Valmor Rhoden, de Relações Públicas, Carmem Regina Dorneles Nogueira,
coordenadora do Mestrado Profissional em Políticas Públicas, Alciane Baccin – coordenadora
adjunta do Mestrado em Comunicação e Indústria Criativa(PPGCIC), Simone Barros de Oliveira,
representante da Comissão de Pesquisa, Monique Soares Vieira, representante da Comissão de
Extensão e  do curso de Serviço Social, Hamilton de Lima e Souza,  Ricardo Cardoso Linhares ,
representantes TAE, e secretariando a reunião Hamilton de Lima e Souza.  Pautas: Assuntos
referentes a ensino, pesquisa e extensão, regimento do NEAB, oferta do PPGCIC, Projeto de
pesquisa do professor Jocenir de Oliveira Silva, Aprovação do conselho para o Evento Unipampa
em debate: contribuição da geografia para a formação de educadores, Ad referendum relativo ao
processo eleitoral, Assuntos gerais.  A leitura da ata de número 15 foi dispensada por ter
assinatura digital dos membros do conselho. Pauta 1: Assuntos referentes a ensino, pesquisa
e extensão. O professor Muriel explicou que o regimento do NEAB foi discutido pelo grupo de
trabalho composto pelos professores Muriel, Erick e pelas professoras Simone, Denise e Merli
Leal. Estiveram em contato com a ADAFI, e os trabalhos serão desenvolvidos a partir de 2021,
sendo registrada em ata o agradecimento do grupo e a homenagem ao professor Daniel
Etcheverry  - sugestão da professora Merli Leal -  pelo trabalho desenvolvido quando coordenador
do projeto, falecido em julho de 2020. O professor Muriel ocupará o cargo pró-tempore, com a
professora Simone como adjunta, e o processo eleitoral para escolha do novo coordenador deve
ocorrer em 2021 por falta de datas no final do ano O regimento foi enviado para os conselheiros
com antecedência. A palavra foi cedida ao professor Erick que  afirmou que o regimento foi
discutido, está alinhado aos  PPC’s do campus, normas e atribuições de forma a atender as
necessidades do grupo e do campus. Regimento colocado em votação foi aprovado pelo
Conselho do campus. Pauta 2: Oferta de PPGCIC: A professora Alciane Baccin explicou os
componentes das linhas de pesquisa do campus para o próximo período. O professor Muriel
explicou que a Capes está exigindo comprovações de toda a produção dos programas
ressaltando que a demanda vai atingir todos os professores do programa durante o mês de
janeiro.  Falou sobre a falta de inscritos para ocupar as comissões de extensão e pesquisa pela
falta de representantes discentes e técnicos. Atentou para o risco de relatórios pendentes no mês
de janeiro.  Aprovada a oferta em votação pelo conselho. Pauta 3: Projeto de pesquisa do
professor Jocenir Silva. A professora Simone Oliveira apresentou o projeto de pesquisa que já
foi aprovado na Comissão de Pesquisa do campus. Projeto: Violência Estrutural e a Cultura do
Assistencialismo na Política de Assistência Social. Coordenador professor Jocenir de Oliveira
Silva. Projeto aprovado em votação pelo Conselho. O professor Muriel manifestou preocupação
com o calendário da pós-graduação para o ano de 2020 por ter características diferentes do
calendário da graduação.  Pauta 4: Evento Unipampa em debate: Contribuições da
Geografia para a formação de educadores. Aprovado em votação pelo Conselho. Pauta 5:
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Aprovação de Ad referendum relativo ao processo eleitoral. O professor Gerson Lima da
Comissão Eleitoral Local explicou que o processo foi organizado pela CEL, obrigando a fazer
ajustes, por isso foi necessário o ad referendum pelo edital. O professor Ronaldo agradeceu o
empenho da CEL em nome da direção. Parabenizou os integrantes da chapa pela iniciativa e pelo
processo democrático em si, apesar dos contratempos de datas. Aprovado pelo Conselho em
votação. Assuntos gerais: Procedimentos de controle de acesso e condições sanitárias nos
campus frente a pandemia da Covid 19. O professor Muriel explicou que o COE tem
características diferentes nos campus. Foi disparado um e-mail para toda a comunidade para
explicar o funcionamento do COE para encaminhamento na coordenadoria regional e secretarias
de saúde. Manifestou a preocupação com a situação do aumento do número de casos na região.
O campus já conta com recipientes de álcool gel em todos os setores para agilizar a questão de
higiene, conforme informação do coordenador Luís André. Hamilton questionou sobre o processo
seletivo do curso de CP. Ronaldo afirmou que por enquanto aguardam novas instruções depois do
envio de documentos para a Progepe. Ricardo manifestou preocupação com editais de
afastamento para capacitação de técnicos. Luís André explicou que existe uma comissão local
para cuidar dos afastamentos e que em janeiro deve sair um edital de afastamento para
capacitação, afastamento integral, desde que os concorrentes inscritos para o afastamento mas já
estejam aprovados em processos de capacitação. Em princípio só os que já estão cursando
serão atendidos. Luís sairá da comissão por que tem interesse em se afastar para capacitação.
Luís falou sobre o número de vagas, limitado a 5% do quadro, embora possa chegar a 20%. Tem
42 técnicos. Um está afastado integralmente. Retorna um em março. Destacou que é importante
para o impacto administrativo. Muriel manifestou que a nova gestão deve decidir isso. Ronaldo
manifestou a mesma preocupação que seja feita em fevereiro na nova gestão. O processo deve
atender as necessidades dos técnicos e do campus conforme tem sido durante a gestão atual.
Explicou que tudo tem que ser discutido a partir de fevereiro. Luís André se manifestou pela falta
de representações entre os técnicos, que não foram voluntários para o processo eleitoral vigente.
Afirmou que isso compromete o processo democrático por falta de representatividade das
categorias envolvidas. O professor Valmor trouxe a informação que faltaram candidatos para a
coordenação do curso de RP, citou o modelo do curso de Serviço Social, que envolve todo o
corpo docente na coordenação, em acordo informal. Argumentou que é interessante que todos
sejam coordenadores para conhecer e agilizar os processos administrativos e acadêmicos. Luís
André informou sobre a questão do inventário pela falta do processo, normalmente feito em
setembro. A Prograd encaminhou uma demanda para a procuradoria federal que respondeu não
ser interessante fazer o inventário para evitar aglomerações neste período de risco. Aguardam
retorno da CGU. Não há data provável para o inventário. Provavelmente não haverá inventário
nesta gestão, o que é preocupante, pois toda a carga será transferida para a nova direção. Se
houver o processo serão convocados representantes para atuar no inventário. Depende até do
posicionamento do COE. Ronaldo agradeceu a explicação, corroborou que a gestão atual
recebeu a carga do campus sem inventário e com o problema da Covid 19 serão passados sem
inventário. O professor Edson Paniagua abordou o tema da progressão para professores titulares
e os procedimentos que foram propostos em minuta para a carreira docente pelo Consuni. O
professor encaminhará a proposta para o corpo docente e alerta que a minuta tem impacto direto
na progressão pelas mudanças propostas. Vai chamar uma discussão em fevereiro. Tem 70
docentes no campus e precisam discutir melhor o processo. Ressaltou as reuniões do Consuni
que tem abordado de forma difícil pela natureza do tema, muito relevante. O professor Ronaldo
explicou que o processo de precarização atingirá a carreira dos docentes, pela metodologia
aplicada atualmente. Pela metodologia atual as carreiras ficam afetadas. A minuta oferecida reduz
a possibilidade de professores titulares e associados ao longo dos anos.  As carreiras
dependerão da oferta de vagas da reitoria. Isso vai afetar as carreiras de todos os professores. A
posição dos professores dos campi tem que ser discutida para que o grupo da reitoria que é
maior discuta o tema com mais propriedade, sem prejudicar universidades novas como a
Unipampa. A discussão passa pelo Consuni. O professor Edson apontou contradições nos editais
para progressão docente que estão sendo discutidos no Consuni.  Não havendo mais assuntos a
tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião 10h12, da qual, para constar, eu,
Hamilton de Lima e Souza, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Ata de Reunião DC-SB 0421674         SEI 23100.017562/2020-11 / pg. 2



 

 

 

 

Assinado eletronicamente por HAMILTON DE LIMA E SOUZA, Produtor Cultural, em 08/12/2020,
às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA, Coordenador(a)
Administrativo(a), em 08/12/2020, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com
as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por RICARDO CARDOSO LINHARES, Técnico em Audiovisual, em
09/12/2020, às 07:17, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por GERSON DE LIMA OLIVEIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 09/12/2020, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CARMEN REGINA DORNELES NOGUEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/12/2020, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, de
acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MURIEL PINTO, Coordenador(a) Acadêmico(a), em 22/01/2021,
às 08:18, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

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
0421674 e o código CRC B69E05F6.

Referência: Processo nº 23100.017562/2020-11 SEI nº 0421674
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