
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS SÃO BORJA 

Rua Alberto Benevenuto, 3200 – Passo – São Borja – RS  

CEP 97670-000 – TEL. (55) 3430-9850 

 

ATA No 2/2020 – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DO CAMPUS SÃO BORJA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

Início: 10h00min 
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Aos sete dias do mês de abril, realizou-se a primeira reunião ordinária do Conselho do Campus em 1 

2020, desenvolvida em caráter extraordinário pela modalidade Webconferência, no endereço 2 

<https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/luis-andre-antunes-padilha>. Compareceram os seguintes 3 

membros do Conselho: Ronaldo Colvero, diretor do Campus, na presidência do Conselho; Muriel 4 

Pinto, coordenador acadêmico; Luís André Padilha, coordenador administrativo; coordenadores 5 

dos cursos: Edson Paniagua (Ciência Política), Jaqueline Carvalho Quadrado (Serviço Social); 6 

Denise Aristimunha de Lima (Publicidade e Propaganda); Leandro Ramires Comassetto 7 

(Jornalismo); Lisianne Ceolin (Bacharelado em Direito), Claudete Robalos da Cruz (Ciências 8 

Humanas); Valmor Rhoden (Relações Públicas); Sara Alves Feitosa (PPGCIC); Carmen Nogueira 9 

(PPGPP e Curso de Licenciatura em Geografia EAD/UAB); Simone Barros de Oliveira, 10 

representante da Comissão Local de Pesquisa; Adriana Hartemink Cantini, representante docente; 11 

Eduardo Martinez e Ricardo Cardoso Linhares, representantes dos servidores técnico-12 

administrativos; Ewerton Ferreira, representante discente; e, secretariando a reunião, a servidora 13 

Katia Luisa Seckler. Pauta: Ata no. 17/2019 e Ata no. 01/2020; Assuntos relacionados a Ensino, 14 

Pesquisa e Extensão; Decisões Ad referendum; Pedidos de afastamento para eventos; Acordo de 15 

cooperação; Informe sobre Orçamento 2020; Questão de quantitativo de vagas; Assuntos gerais. 16 

Assuntos relacionados a Ensino: Alteração do PPC de Licenciatura em Geografia: professora 17 

Carmen apresentou as alterações realizadas no PPC do curso de Licenciatura em Geografia 18 

EAD/UAB, e destacou que procederam a revisão do PPC e alteraram algumas ementas, a maior 19 

alteração é no TCC foi trocado monografia por artigo científico, diminuiu um dos estágios 20 

obrigatórios, além de algumas correções de caráter textual. O PPC do curso de Licenciatura em 21 

Geografia EAD foi aprovado pela maioria do Conselho, com uma abstenção (Ewerton). 22 

Participação de docente em programa de pós-graduação na UFSM: O professor Muriel 23 

comentou o despacho PROPPI sobre quantitativo de docentes que podem estar em mais de uma 24 



proposta de pós-graduação, e as implicações na carga horária. Questão da carga horária de 25 

professor do Campus (professor Jorge Alexandre da Silva) para Programa de Pós-graduação em 26 

Serviço Social da UFSM. O professor Jorge explicou que a PROPPI solicitou ao Campus a 27 

justificativa para a liberação do professor para as 20 horas, que não constavam na ata anterior do 28 

Conselho do Campus. A PROPPI precisa de um posicionamento do Campus com relação à 29 

liberação de docente para atuar 20h semanais em programa de pós-graduação de outra instituição, 30 

e sobre o fato de ele também estar inserido no corpo docente da proposta do Mestrado em Serviço 31 

Social da Unipampa, visto que a carga horária exigida poderia comprometer as atividades do 32 

professor. Na reunião da Comissão Local de Ensino realizada na presente data, momentos antes 33 

desta reunião do Conselho do Campus, essa questão foi novamente debatida. O professor Jorge 34 

explicou que, quando houve a votação na Comissão Local de Ensino e no Conselho do Campus, 35 

ele ainda não estava participando da proposta do Mestrado no Campus São Borja, havia firmado 36 

compromisso apenas com a UFSM em função da aderência de sua produção acadêmica com a 37 

proposta do curso de Mestrado em Serviço Social da UFSM. Somente após essas votações é que 38 

seu nome passou a constar na proposta do curso de Mestrado no Campus São Borja, em função 39 

de que faltariam professores para o computo da carga horária, mas seu nome não constava antes 40 

porque havia entendimento de que sua produção acadêmica não tinha aderência à proposta do 41 

curso, da mesma forma como teria com a proposta da UFSM. O professor Jorge frisou que sua 42 

participação no programa de pós-graduação na UFSM havia sido aprovada pela comissão do curso 43 

e pela comissão de ensino com a ciência dos membros das comissões de que seriam 20 horas 44 

semanais, conforme a APCN da área, e que da mesma forma como os conselheiros, por 45 

participarem dessas comissões, também tinham essa informação; no entanto, as atividades não se 46 

darão em todas as semanas do semestre, as aulas serão condensadas em sextas-feiras e 47 

sábados, para otimizar as questões referentes à logística e aos afastamentos do docente. O 48 

professor Muriel ponderou que conforme a Proppi a liberação de docentes como colaboradores 49 

permanentes em outros programas externos está sendo realizada com liberação o máximo de 8h 50 

semanais. Essa questão foi votada na Comissão Local de Ensino, e a maioria dos membros da 51 

comissão local manifestou-se contrária a liberação do professor Jorge Alexandre da Silva por 20h 52 

para integrar o programa de pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Santa 53 

Maria. O professor Ronaldo colocou essa deliberação em votação no Conselho do Campus. A 54 

maioria dos conselheiros, com oito votos, manifestou-se favorável à decisão da Comissão Local de 55 

Ensino, de não autorização para participação como professor permanente no Programa de Pós-56 

graduação da UFSM com carga horária de 20h semanais, houve três abstenções (conselheiras/ os 57 

Claudete, Denise e Valmor) e dois votos contrários à decisão da Comissão de Ensino (conselheiros 58 

Leandro e Ricardo Linhares). Nesta mesma reunião o Diretor do Campus realizou consulta via 59 

telefone para o Pró-Reitor da Proppi, Prof. Dr. Fábio Leivas sobre a questão, que informou que não 60 

possui nenhum caso na Unipampa com liberação de docentes com 20h para PPG’s externo e que 61 

a liberação de 20h é uma situação muita complexa em virtude dos encargos que o docente deve 62 



cumprir na Instituição de origem. Após a fala do professor Fábio foi realizada consulta pelo Diretor 63 

se mantinham a votação anterior e a maioria dos conselheiros votou pela manutenção da mesma. 64 

A Direção do campus se responsabilizou de realizar consulta a Progepe sobre questões de 65 

cedência de professores para PPG’s externos a instituição com carga horária superior a 10h. 66 

Alterações no PPC de Direito: a professora Lisianne comentou sobre as alterações nos 67 

componentes curriculares que passaram a constar no PPC do curso. O Projeto Político-pedagógico 68 

do curso de Bacharelado em Direito, com as alterações apresentadas, foi aprovado por 69 

unanimidade pelos conselheiros presentes. Atos Ad referendum: aprovação dos pareceres da 70 

Comissão Local de Extensão sobre os seguintes projetos: “Gestão de Marketing para 71 

organizações de Fronteira Edição 2020:um passo para transformar o pouco em muito mais”, 72 

coordenado por João Antônio Gomes Pereira"; “LongeVIVER”, coordenado por Elisângela Maia 73 

Pessoa; “Combate à desinformação e leitura crítica da mídia”, coordenado por Alciane Baccin; 74 

“Criação do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da 75 

Universidade Federal do Pampa (NEA-PAMPA)”, coordenado por Mérli Leal Silva; II Colóquio de 76 

Estudos interdisciplinares em Direito", coordenado por  Lisianne Ceolin; Admirável Mundo Novo: 77 

quebrando paradigmas através da Educação", coordenado por Ronaldo Colvero; Formação 78 

profissional sobre a primeira infância no município de São Borja", coordenado por Andreia Cristina 79 

da Silva Almeida; "Cultura de Paz e Métodos Autocompositivos", coordenado por Simone Oliveira; 80 

"Papo Live (Papo de Corredor): os alunos como agentes da informação e do debate acadêmico", 81 

coordenado por Leandro Comassetto. Pareceres da Comissão de Extensão sobre os seguintes 82 

relatórios de projetos: relatório do projeto “Sessão Pipoquinha”, coordenado por Juliana Zanini 83 

Salbego; “House Agência – Casa de Publicidade da Unipampa”, coordenado por Juliana Zanini 84 

Salbego; "Unipampa na Escola", coordenado por  Yascara Guindani; "Colóquio de Estudos 85 

Interdisciplinares em Direito: O papel do estado na Efetividade dos Direitos Humanos e 86 

Fundamentais", coordenado por  Lisianne Ceolin; "Papo de Corredor: os alunos como agentes da 87 

informação e do debate acadêmico", coordenado por  Leandro Comassetto; "Cambiando Saberes", 88 

coordenado por  Marcela Guimarães e Silva; "Hablando na Comunidade", coordenado por  Larissa 89 

Conceição dos Santos; "Happy Hour do T3xto - Educação", coordenado por  Gabriel Sausen Feil; 90 

"Mostra de Cinema da Unipampa", coordenado por  Elisa Lübeck. Aprovação dos pareceres da 91 

Comissão Local de Pesquisa sobre os seguintes projetos: “Realidade(s) em disputa: um 92 

estudo sobre mobilização e engajamento em torno de controvérsias públicas – o caso do complexo 93 

hidrelétrico binacional Garabi-Panambi”, coordenado por Gerson de Lima Oliveira; “Pobreza e 94 

Doença de Alzheimer: em análise a gestão da doença e o acesso a políticas pública”, coordenado 95 

por Elisângela Maia Pessoa; “Fronteiras das relações de gênero em contexto escolar”, coordenado 96 

por Jaqueline Carvalho Quadrado; “O desenvolvimento de pequenas propriedades rurais através 97 

da administração mercadológica: estudo de caso de pequenas propriedades participantes da feira 98 

Ecológica do Bairro Menino Deus em Porto Alegre, RS”, coordenado por João Antônio Gomes 99 

Pereira; “Comunicação Pública e Big Data na criação de um sistema de análise da Indústria 100 



Criativa no Rio Grande do Sul”, coordenado por Tiago Costa Martins; “Políticas Sociais e a Primeira 101 

Infância: análise sobre a realidade social de gestantes e crianças de 0 a 6 anos no município de 102 

São Borja/RS”, coordenado por Andréia Cristina da Silva Almeida; “Envelhecimento e desafios para 103 

o Mercado de Trabalho”, coordenado por Elisângela Maia Pessoa; “A produção do espaço urbano 104 

de São Borja: a indissociável relação campo e cidade”, coordenado por Nola Patrícia Gamalho; 105 

Publicidade ética-não-moralista: recomendações para o âmbito profissional e proposição de 106 

método de análise para o âmbito acadêmico, coordenado por Gabriel Sausen Feil; Políticas 107 

educacionais transfronteiriças: um estudo nas cidades gêmeas de São Borja-Brasil e Santo Tomé- 108 

Argentina, coordenado por Muriel Pinto; Enfrentamento à violência sexual contra crianças e 109 

adolescentes: Uma análise das ações da sociedade civil, coordenado por Monique Soares Vieira; 110 

Movimentos de sentidos na cultura digital: comunicação, poder e resistência, coordenado por Paula 111 

Daniele Pavan;  Democracia e Mídias Digitais, coordenado por Jaqueline Carvalho Quadrado; As 112 

Eleições para Deputado Federal no distrito eleitoral do Rio Grande do Sul nos anos de 1998, 2002, 113 

2006, 2010, 2014 e 2018: Por uma Geografia Política do voto, coordenado por Edson Romário 114 

Monteiro Paniagua; O cenário político-partidário no Rio Grande do Sul pós-ditadura militar: 115 

continuação ou reformulação?, coordenado por Ronaldo Colvero; Quem são eles? Uma 116 

prosopografia da elite política são-borjense (1889-1964), coordenado por Ronaldo Colvero; Elitismo 117 

e autoritarismo: uma análise prosopográfica da elite política são-borjense (1964-1988), coordenado 118 

por Ronaldo Colvero; Pesquisa sobre evasão discente no curso de Relações Públicas da 119 

Unipampa – São Borja – 3ª etapa, coordenado por Valmor Rhoden; pareceres da Comissão 120 

Local de Pesquisa sobre os relatórios dos seguintes projetos: Perfil do estudante ingressante 121 

da UNIPAMPA Campus São Borja no ano de 2019, coordenado por Ana Cláudia Gattiboni Dutra; O 122 

cenário político-partidário no Rio Grande do Sul pós-ditadura militar: continuação ou reformulação?, 123 

coordenado por Ronaldo Colvero; Relações Públicas 360º: Reflexões sobre o ensino e o mundo do 124 

trabalho, coordenado por Fernanda Sagrilo Andres; História e memória: a atuação da ditadura 125 

militar em São Borja, coordenado por Carmen Regina Abreu Gonçalves. Todos os pareceres foram 126 

aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. Afastamentos: Andréia Almeida, para 127 

participação em minicurso sobre Escuta Especializada de Criança e Adolescente, em Cianorte/PR, 128 

de 18 de fevereiro a 1º de março de 2020; Gilvane Correia, para cursar disciplina de férias do 129 

PPGED da UFRGS, em Canela/RS, de 26 de janeiro a 28 de janeiro de 2020; Carmen Nogueira, 130 

para reunião com PROGRAD e coordenação da UAB, em Bagé/RS, de 9 a 10 de março de 2020; 131 

Keli Krause, para Aula de doutorado na PUCRS, de 10 a 12 de março de 2020. Todos os 132 

afastamentos ocorreram com ônus limitado para a instituição e foram aprovados por unanimidade 133 

pelo Conselho. Acordo de cooperação com a Escola do TCE/RS: foi colocada em votação a 134 

proposta de acordo de cooperação para a realização de seminários junto ao Campus, envolvendo 135 

temas como políticas públicas para mulheres e conselhos municipais, dentro de um convênio 136 

educacional. Aprovada por unanimidade a proposta de acordo de cooperação com Escola do 137 

TCE/RS. Assuntos gerais: o professor Ronaldo comentou a questão dos contratos terceirizados. 138 



Na sequência da reunião, o diretor do Campus solicitou ajuda aos coordenadores para o 139 

preenchimento do relatório da gestão do Campus, e informou sobre os prazos. O coordenador 140 

administrativo informou sobre a viagem com o ônibus do Campus, que está ocorrendo hoje, para 141 

levar os alunos de outras cidades/estados até Porto Alegre. A professora Denise fez convite aos 142 

conselheiros, extensivo à comunidade acadêmica, para que as pessoas enviem imagens ou vídeos 143 

do que estão fazendo em período de distanciamento, para participar de vídeo da campanha que 144 

está sendo realizada por alunos da Agência de Publicidade Mazah. No fim da reunião, o professor 145 

Ronaldo falou sobre o orçamento, e também comentou sobre a questão da obra do 146 

estacionamento, que seria aditivado ao acadêmico III, mas retiraram a proposta não vai ser 147 

aditivada; estão buscando recursos para efetivação desse orçamento, e o Campus colocou como 148 

prioridade a guarita e o estacionamento. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi 149 

encerrada a reunião e, para constar, foi redigida a presente Ata, que será assinada pelo presidente 150 

do Conselho, pelos conselheiros presentes e por mim, Katia Luisa Seckler, secretária executiva no 151 

Campus São Borja.    152 


