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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

 

ATA 01/2021 Primeira reunião ordinária do Conselho do Campus São Borja da Universidade Federal do
Pampa (via WEB)

 

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 9 h 30min, em reunião on-line realizou-se a primeira
reunião ordinária do Conselho do campus São Borja  da Universidade Federal do Pampa, sob a
Presidência de Valmor Rhoden, comparecendo Thiago Sampaio , Coordenador Acadêmico, Gustavo de
Carvalho Luiz, Coordenador Administra�vo, coordenadores e coordenadoras de cursos Edson Paniágua,
coordenador de Ciências Sociais -Ciência Polí�ca , Roberta Ross Thier, de Publicidade e Propaganda,
Claudete Robalos da Cruz, de Licenciatura em Ciências Humanas , Carmem Regina Gonçalves Abreu, de
Relações Públicas, Muriel Pinto, coordenador do Mestrado Profissional em Polí�cas Públicas(PPGPP),
Leandro Comasseto – coordenador de Jornalismo, Renata Patrícia Correa Cou�nho,  do Mestrado em
Comunicação e Indústria Cria�va(PPGCIC), Nola Patrícia Gamalho, representante da Comissão de
Pesquisa, Monique Soares Vieira, Coordenadora de Serviço Social , Erick de Melo Maciel, representante
da Comissão de Extensão , Luís André Padilha , representantes TAE, João Auri Garcez, representante
discente, Carmen Regina Dorneles Nogueira, curso de Geografia/EAD, Ronaldo Colvero, curso de História
EAD, Adriana Can�ni , curso de Direito, secretariando a reunião Hamilton de Lima e Souza. Durante a
Reunião, foram tomadas as seguintes decisões: Ato de nomeação dos conselheiros eleitos no processo
eleitoral já referendados em dezembro, dos novos membros de comissões e representantes pró-tempore
de categorias docente, técnica e discentes para o conselho por indicação . Pautas : Processo Eleitoral para
completar os cargos não preenchidos em dezembro de 2020 ; Indicações pró-tempore para cargos de
coordenação e representações; Atos ad referendum de assuntos da comissão de ensino(projetos, novos
coordenadores, mudança de PPC, composição de NDE, aprovação de relatórios de projetos, aprovação de
relatório de cooperação, aprovação de subcomissão docente); Aprovação de ad referendum da comissão
de pesquisa e projetos; Redistribuição da servidora Isabel Scalcon; Curso de formação para novos
coordenadores; Assuntos gerais. Os conselheiros tomaram posse em decorrência da homologação dos
resultados do processo eleitoral previsto pelos Editais Geral nº 3/2020 e Complementar nº 1/2020,
aprovados pelo CONSUNI (Resolução nº 287/2020) e Conselho do Campus São Borja, incluindo os
nomeados pró-tempore. Já aprovado por ad referendum publicado no mês de dezembro de
2020, aprovado pelo Conselho. Pauta 1: Avaliação da necessidade de processo eleitoral para
preenchimento de cargos em coordenações e comissões do campus. O professor Gerson Lima, da
Comissão eleitoral local, explicou a questão do processo eleitoral, que normalmente ocorre no segundo
semestre, mas em função de alguns cargos não preenchidos precisa ser revista. O calendário proposto é
para o mês de abril, se o conselho aprovar. A publicação de edital deverá  ser aprovada no mês de março.
Com tempo suficiente para a comissão organizar o trabalho. A comissão organizou o processo em tempo
rápido no ano de 2020, mas solicita prazo maior. Luís André lembrou do processo de eleições indiretas,
através de assembleias de categorias com a convocação de 48 horas e a indicação de representação de
categorias. Posteriormente aprovadas no conselho. Solicitou informação para ver se o processo ser
u�lizado para agilizar as relações do Conselho e comissões. Informou sobre a pouca par�cipação da
categoria dos técnicos aos cargos disponíveis no processo eleitoral. O único representante dos TAE no
conselho é Luís André, embora tenha vaga para dois técnicos e dois suplentes. Gustavo Carvalho aponta
que no úl�mo edital houve pouco interesse dos TAE no processo e as assembleias em outros momentos
resolveu o problema. Adriana Can�ni apontou o esgotamento do modelo de representação. O modelo
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das universidades novas tem excesso de responsabilidades para os servidores. Aponta a falta de es�mulo
financeiro para mais comprome�mentos e as comissões acabam ficando sem todas as representações
necessárias, o que prejudica o todo. O professor Sávio argumenta que os modelos propostos já estão
bastante desgastados, oferecendo menos professores para as demandas das universidades. Jeferson
Duda da comissão eleitoral repassou a orientação da Comissão Geral Eleitoral para que seja feito o
processo eleitoral, conforme resolução. Valmor argumentou que alguns cargos foram preenchidos por
indicação pró-tempore, mas considerou posi�vas as indicações de categoria através de assembleias.
Encaminhamento, com argumentação do Luís André para o chamamento de categorias, através do
representante do conselho. Gerson Lima complementou indicando questões de coordenações, além de
comissões envolvidas.  Em votação proposta de assembleias  para mobilizar os segmentos e também do
processo eleitoral. Luís André afirmou que trará as informações. O processo eleitoral (já aprovado em ad
referendum) foi aprovado pelo Conselho e as sugestões acatadas, sendo que na reunião de março a
comissão eleitoral apresentará proposta de calendário. Pauta 2: Indicações pró-tempore. Foram
indicados para compor coordenações e comissões os seguintes servidores e discentes: Comissão de
Pesquisa - professora Nola Gamalho e TAE Eufrásia Padilha; Comissão de Extensão - TAE Eduardo
Mar�nez e a discente Adelaide Aparecida Rios; Para a Comissão de  Ensino: professora Aneline dos
Santos Ziemann; Coordenação do curso de Ciência Polí�ca, professor Edson Romário
Monteiro Paniágua; Coordenação do curso de Relações Públicas, professora Carmen Regina Gonçalves
Abreu, subs�tuta Paula Daniele Pavan, representante discente Gabriel Fagundes. Pauta 3: Atos ad
referendum de assuntos da comissão de ensino (projetos, novos coordenadores, mudança de PPC,
composição de NDE, aprovação de relatórios de projetos, aprovação de relatório de cooperação,
aprovação de subcomissão docente). Nova coordenação do Programa de Mestrado PPGPP, Aprovação de
projetos e relatórios da comissão de ensino, aprovação de ad referendum, mudança de PPC de Serviço
Social, inserção de novos componentes no NDE do curso de Serviço Social,  aprovação de relatório de
cooperação da professora Andrea Becker Narvaes. Ad referendum -  mudança de coordenador do
mestrado PPGPPP, novo coordenador Muriel Pinto, subs�tuto Ronaldo Colvero. Ad referendum do novo
PPC do curso de Serviço Social, inserção de novos/as docentes na composição do NDE de serviço Social,
estágio e Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, inserção de duas disciplinas opta�vas – Famílias e Serviço
Social (60 h) e Jus�ça Restaura�va (60 h - 45h teóricas + 15h prá�cas); mudança na nomenclatura de
disciplina, que passa a ser chamada de Métodos Alterna�vos de Solução de Conflitos (30h- 15h teóricas
+15h prá�cas ); inserção das disciplinas de Supervisão Acadêmica I e II (60 h teóricas) e mudança na carga
horária e nomenclatura das disciplinas de Estágio Supervisionado, que serão denominadas como Estágio
Supervisionado Curricular em Serviço Social I e II, com carga horária prá�ca de 180 h cada uma.
Aprovação do Ad Referendum da nova composição do NDE do curso de Serviço Social, composto
por Simone Barros de Oliveira(Presidente), Rosilaine Coradini Guilherme(secretária),Monique Soares
Vieira, José Wesley Ferreira, Solange Emilene Berwig, Jorge Alexandre da Silva, Jocenir de Oliveira
Silva. Aprovação do relatório 2020 de Cooperação Técnica da professora  Andrea Becker na Universidade
Federal de Santa Maria; Aprovação dos relatórios de projeto: “Passaporte RP: carimbando experiências”,
coordenado pela professora Fernanda Sagrilo Andres; "Iniciação a pesquisa cien�fica no Curso de
Relações Públicas: pra�cas em e-book”, coordenado pela professora Fernanda Sagrilo Andres; 'Das
prá�cas de leitura aos gestos de autoria: relações públicas em pauta", coordenado pela professora Paula
Daniele Pavan; “Sessão  Pipoquinha ", coordenado pelo professor Alexandre
Rossato Augus�; “Seminário Nacional de Geografia: Novos Horizontes pela Educação a Distância ",
coordenado pela professora Carmen Regina Dorneles Nogueira; "RECICLANDO O DIA A DIA –
Promovendo a cidadania", coordenado pela professora Carmen Regina Dorneles Nogueira; “Curso On-
line – As Contribuições das Humanidades para um Mundo Pós-Pandemia", coordenado pelo Professor
Muriel Pinto; “PARTICIPAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS NA REGIÃO DA FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE
DO SUL ", coordenado pela professora Angela Quintanilha Gomes; “Grupo de Risco e Proteção Social: em
discussão o atendimento das pessoas idosas em decorrência da situação pandêmica ", coordenado pela
professora Elisângela Maia Pessoa; “Mazaah! Agência Experimental de Publicidade e Propaganda”,
coordenado pela professora Juliana Zanini Salbego; “Formação profissional sobre a Primeira Infância no
município de São Borja”, coordenado pela professora Andreia Cris�na da Silva Almeida; “Violência
Estrutural e a Cultura do Assistencialismo na Polí�ca de Assistência Social”, coordenado pelo
professor Jocenir de Oliveira Silva; “UNIPAMPA em debate: contribuições da Geografia para a formação
de educadores”, coordenado pela professora Carmen Regina Dorneles Nogueira; “Gestão Ensino-
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Aprendizagem em Publicidade e Propaganda – etapa 2020 (readequação devido Pandemia)”; execução
do projeto “UNIPAMPA em debate: contribuições da Geografia para a formação de educadores”,
coordenado pela professora Carmen Regina Dorneles Nogueira; execução do projeto “Hablando -edição
2020”, encerrado em 20/12/2020, coordenado pela professora Larissa Conceição dos Santos; relatório
do projeto “Acolhida pedagógica e social aos acadêmicos ingressantes da Unipampa campus São Borja
2020”, coordenado pelo professor Muriel Pinto. Por sugestão do professor Valmor a votação da comissão
de Ensino foi em bloco. Nominata de suplentes da subcomissão de formação docente do campus , Curso
de Direito - Adriana Hartemink Canni, curso de Relações Públicas - Larissa Conceição dos Santos, curso de
Serviço Social- Monique Bronzoni Damascena, curso de Jornalismo - Miro Luiz dos Santos Bacin, curso
de Ciência Polí�ca - Evandro Ricardo Guindani,  curso de Publicidade e Propaganda - Marcelo da Silva
Rocha, curso de Licenciatura em Ciências Humanas - Claudete Robalos Da Cruz, Núcleo de
Desenvolvimento Educacional - NuDE Gilvane Belém Correia Pedagoga. Todas as pautas da Comissão de
Ensino foram aprovadas pelo Conselho em votação. O representante TAE Luís André esclareceu que
todos os membros aprovados via eleição ou pró-tempore empossados pela Presidência do  Conselho já
podem votar. O professor Valmor esclareceu que as atas serão encaminhadas para os devidos
processos de portaria.  A professora Adriana Can�ni observou que formaliza o ato administra�vo é a
portaria. O professor Ronaldo se manifestou que a portaria empossa, oportunizando o poder de
voto. Alertou sobre o quan�ta�vo de representações, que pode aumentar nas categorias em função do
aumento do número de cursos. Luís André argumentou que o diretor do campus, conforme modelo do
Consuni, através da ata torna pública a legi�midade de votos dos novos conselheiros, que a publicidade
do ato oferece a representa�vidade para votação. Não tem portaria de nomeação de representantes
técnicos para o Conselho, conforme afirmou. O procurador orientava neste sen�do. A professora Adriana
aponta a interpretação de leis de forma personalista na Unipampa, observação da professora. Luís André
apontou o entendimento do Consuni sobre atos administra�vos. A professora Adriana entende há
controvérsias de interpretação. Em relação ao NDE a professora Adriana ressalta que há norma�vas sobre
o NDE, que deve ser presidido o NDE o coordenador do curso. A professora Monique Vieira esclareceu o
NDE do SS, pensando no trabalho da extensão. A professora Elisangela pesquisou a norma�va do NDE e
orientação que foi encontrada foi sobre cursos de EAD, que deve ser do coordenador do curso, mas o
coordenador tem que fazer parte da composição do NDE, independente de ser o presidente. A professora
Adriana esclareceu que surgiu uma dúvida sobre os procedimentos de composição e o professor Valmor
informou que vai buscar a informação  sobre norma�vas do NDE para posterior debate. Pauta 4.
Comissão de Pesquisa. Aprovados em votação pelo conselho os projetos da Comissão de Pesquisa Local
de São Borja, “Grupo de Risco e Proteção Social: em discussão o atendimento das pessoas idosas em
decorrência da situação pandêmica ", coordenado pela professora Elisângela Maia Pessoa; projeto de
pesquisa coordenado pelo professor Jocenir Oliveira – Violência estrutural e a Cultura do
Assistencialismo na Polí�ca de Assistência Social; projeto "Auxílio Emergencial: medida palia�va de
proteção social no Brasil e a reprodução do conservadorismo quanto à concepção de família" coordenado
pela professora Rosilaine Coradini. Pauta 5. Redistribuição da servidora Isabel Cris�na Coelho Scalcon,
matrícula SIAPE 1754840, ocupante do cargo de Assistente em Administração para a Universidade
Federal da Bahia, conforme solicitação através do O�cio 678/2020 GAB/UFBA enviado pelo Reitor João
Carlos Salles Pires da Silva em 30 de Dezembro de 2020, oferecendo em contrapar�da o código de vaga
0217379, referente ao cargo de Assistente em Administração, em vacância. Aprovado em votação pelo
conselho. Diversos servidores e servidoras manifestaram apreço pelo trabalho desenvolvido pela
servidora ao longo dos anos no campus São Borja. Pauta 6. Comissão de Extensão. O professor Erick
explicou que os encaminhamentos da Comissão de Extensão estão em andamento, alertando para os
prazos  do PDA. Prevista reunião em março . Data até 8 de março para homologar projetos. Ainda não
tem acesso direto ao Sippe. Solicitou ao coordenador acadêmico apoio para acesso. O prazo de registro
na Pró-Reitoria é dia 11 de março. Sugeriu que dúvidas em relação ao edital devem procurar a pró-
reitoria direto evitando sobrecarga de informações ou ruídos. Pauta 6. A professora Roberta Thier
solicitou curso de formação para novos coordenadores, pois está enfrentando dificuldades e agradeceu a
pron�dão do servidor Sócrates da secretaria acadêmica. Solicitou informações sobre a viabilidade de
bolsista para auxiliar na gestão. O professor Valmor explicou que em breve haverá curso de formação
para os novos coordenadores de curso, segundo informação da Prograd  e há previsão de edital para
bolsistas de gestão aos mesmos. Diversos professores apoiaram a solicitação de bolsistas e mais apoio
técnico para as coordenações pelas dificuldades encontradas nos procedimentos do SEI, pelo excesso de
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demandas e ro�nas burocrá�cas das coordenações para enfrentar melhor a pandemia. As servidoras
Greici e Isabel, que serão redistribuídas foram elogiadas pelo corpo docente. Os conselheiros e
conselheiras manifestaram a necessidade de atualização para u�lizar diversas ferramentas de informá�ca
oferecidas pela ins�tuição mas que oferecem dificuldades para u�lização. Luís André manifestou o
interesse em oferecer alguns treinamentos on-line com vídeos específicos a fim de atender a demanda
dos servidores de modo geral.   A  professora Roberta manifestou o convite da professora Merli Leal para
compor o projeto da professora Merli Leal convida a comunidade acadêmica compor com o projeto
NÚCLEO DE ESTUDO EM AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PAMPA (NEA-PAMPA), que é uma extensão, nos municípios de São Gabriel, São Borja, Itaqui e
Uruguaiana. O professor Valmor falou sobre a horta comunitária que foi conversada com a professora
Merli, para ampliar a par�cipação no campus e inicialmente servir aos estudantes e que depois pode
inclusive ser ampliada.  Sugere que procurem a professora ou a direção. Assuntos gerais. Luís André
informou que sua passagem para o setor de RH propõe ações de treinamento do SEI para oferecer a
capacitação dos servidores, que é uma ferramenta com muitas funções e precisa de mais informações.
Ação de formação para os coordenadores e demais servidores. Esclareceu que bolsistas não podem ter
acesso ao Sei. Todos os documentos são feitos dentro do SEI. O fluxo tem que ser feitos pelos
cadastrados. O professor Leandro abordou a questão da necessidade de haver rota�vidade
na coordenação dos cursos, para que todos os docentes tenham experiência de gestão e com isso auxiliar
no bom funcionamento dos cursos, ideia também defendida pelo professor Edson, que explicou a
sobrecarga dos professores do curso de Ciência Polí�ca e a dificuldade para preenchimento do cargo de
coordenador no momento. Sobre os técnicos ques�ona a funcionalidade da gestão com o apoio dos
técnicos, que é necessária. O professor Valmor explicou que há questões de saúde envolvidas em
algumas demandas de servidores e capacitação para que sejam habilitados em algumas funções. Carolina
Dorneles é que assiste aos cursos em atas e outras demandas. O administrador Gustavo explicou que
existe o diálogo para capacitação de servidores , ações externas e internas que precisam ser alinhadas. O
TAE Luís André já está gravando informações para o SEI em vídeos. Estas informações servirão para todos
os servidores do campus, mas existem outros sistemas que precisam ser informados. Luís André explicou
que cada cargo tem atribuições e a questão de atas é de atribuição  da secretária execu�va. Ká�a, e as
atas do Conselho atualmente estão a cargo do produtor cultural, Hamilton. As atas produzidas por Luís
André e Hamilton são diferentes do padrão da Ká�a. Todo técnico pode fazer ata por ser uma a�vidade
de apoio. O professor Edson solicitou a palavra cedida pelo professor Sávio. Trouxe a informação que o
curso de CP tem oito professores e poderá ficar com sete. A carga horária pode chegar até 16 horas por
conta dos professores lecionarem em outros cursos. Falou sobre a dificuldade de candidatura a
coordenação. Explicou sobre as duas vagas que tem o curso, uma referente a um professor que faleceu e
outra de um concurso que ainda não tem data para acontecer. O curso enfrenta dificuldades para o
funcionamento e para a disponibilidade de coordenação. Acontece em breve o Enade e o
reconhecimento do curso novamente. As norma�vas indicam um professor subs�tuto e manifesta a
preocupação com a falta de professores para atender as demandas durante o ano. O curso tem carência
de professores. O professor Leandro manifesta que durante a reunião de comissão de ensino que os
docentes precisam fazer um pouco mais para o desempenho acadêmico em função de conjuntura macro.
Aponta a necessidade de professores que precisam ter mais horas aula para atender as demandas nos
cursos. Manifestou dúvidas sobre a�vidades que contam ou não para a progressão docente. O professor
Edson agradeceu ao professor Leandro e aponta a questão regimental para o funcionamento das
comissões de curso. A questão das oito horas de ensino é clara, conforme citação da LDB. Falou sobre os
obje�vos acadêmicos alcançados inclusive com a colaboração de professores de outros cursos como a
professora Jaqueline, Monique e Simone de SS. Aponta a necessidade de reflexão do corpo docente. A
professora Adriana manifesta a opinião que o campus São Borja precisa de mais professores pela
expansão natural dos cursos. Explica que o entendimento de hora aula é hora de sala de aula, não outras
a�vidades, como orientação de TCC e o que é a�vidade de ensino, pesquisa e extensão. Alertou sobre a
distribuição de aulas para pós-graduação e graduação, a formação dos docentes e a questão de
autonomia dos cursos para resolver a questão da divisão de grade curricular, com o risco de faltarem
professores e termos cursos fechados. O professor Valmor esclareceu que TCC e estágios são demandas
de ensino. Ressaltou da consciência de falta de professores e da busca de soluções apesar do corte de
verbas de 18%. Ronaldo propõe que a comissão local de ensino discuta a pauta proposta pela professora
Adriana. Para que seja apreciada pela Comissão Superior de Ensino. Para que chegue ao Consuni. Com

Ata 1/2021 Conselho do Campus São Borja (0537771)         SEI 23100.008953/2021-26 / pg. 4



16/02/2021 SEI/UNIPAMPA - 0462001 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=512005&infra_… 5/6

documentação apropriada para discussão. A servidora Eufrásia durante a reunião disponibilizou uma
norma�va. O professor Thiago apontou para o fato que a norma�va referente ao NDE contradiz o
regimento da Unipampa.  O professor Valmor afirmou que vai buscar mais informações sobre isso. Pauta
sugerida pela professora Adriana. Funções da ouvidoria. A professora reclamou do fato que existem
denúncias vazias, que parece haver falta de critério para que a ouvidoria encaminhe alguns pedidos de
explicação dos servidores citados em denúncias. Ques�onou o número de servidores responsável para
receber e avaliar o �po de denúncia, que causam prejuízos de todo �po principalmente na modalidade
de anonimato. O número de ouvidorias e a falta de cuidado são lesivas. O professor Edson
argumentou que o direito do contraditório fica comprome�do com o anonimato. Através do Fala Brasil foi
unificado o sistema de ouvidoria. Erick explicou que a resolução 59/2013 cabe ao ouvidor analisar todas
as demandas e pode arquivar as denúncias ou não. O repasse de toda demanda está voltando aos campi,
com denúncias anônimas, o que é inconcebível. A exposição do denunciado sem saber de onde veio a
denúncia. Apurou que duas pessoas recebem as denúncias na Unipampa. Aponta a sindicância interna
como primeiro ato norma�vo. O ouvidor tem poder discricionário para tomar decisões. O professor
Valmor afirmou que vai convidar a ouvidoria para que par�cipe da próxima reunião do conselho para
explicar a forma de funcionamento. A Pauta sugerida pela professora Adriana- Processos disciplinares
pediu para que seja discu�da apenas na reunião de março.   Pauta: Horário das reuniões. Após
argumentação dos professores foi decidido por votação da maioria que o horário das reuniões ordinárias
será a segunda-feira pela manhã, sendo a próxima prevista para o dia 8 de março. O professor Leandro
Comasseto e a professora Adriana sugeriram alterna�vas de horários e dias, porém a maioria dos
conselheiros optou por manter a segunda-feira pela manhã - como dia das reuniões ordinárias. O
professor Leandro sugeriu a quarta-feira mas foi voto vencido. 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, vai assinada pelo Presidente do Conselho e por mim, redator, e demais conselheiros
eletronicamente.

   

 

 

 

Assinado eletronicamente por VALMOR RHODEN, Diretor(a) Campus São Borja, em 12/02/2021, às
10:15, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por HAMILTON DE LIMA E SOUZA, Produtor Cultural, em 12/02/2021, às
10:28, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ERICK DE MELO MACIEL, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
12/02/2021, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por NOLA PATRICIA GAMALHO, Coordenador(a) Acadêmico(a), em
12/02/2021, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MONIQUE SOARES VIEIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 12/02/2021, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por RENATA PATRICIA CORREA COUTINHO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 12/02/2021, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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Assinado eletronicamente por ROBERTA ROOS THIER, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
12/02/2021, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por THIAGO DA SILVA SAMPAIO, Coordenador(a) Acadêmico(a), em
12/02/2021, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CARMEN REGINA ABREU GONCALVES, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 15/02/2021, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ADRIANA HARTEMINK CANTINI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 16/02/2021, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0462001 e
o código CRC 12199C1A.

Referência: Processo nº 23100.002182/2021-63 SEI nº 0462001
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