
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata 02/2021                                  Ata da Segunda reunião ordinária do conselho de campus realizada
no dia 8 de março de 2021 - via WEB  

Aos 08 dias do mês de março do ano de 2021, às 8h30, em reunião on-line realizou-se a segunda
reunião ordinária do Conselho do campus São Borja  da Universidade Federal do Pampa, sob a
Presidência de Valmor Rhoden, diretor, comparecendo Thiago Sampaio , Coordenador Acadêmico,
Gustavo de Carvalho Luiz, Coordenador Administra vo, coordenadores e coordenadoras de cursos
S ara de Sousa Fernandes Epitácio, de Ciências Sociais – Ciência Polí ca, Roberta Ross Thier, de
Publicidade e Propaganda, Claudete Robalos da Cruz, de Licenciatura em Ciências Humanas ,
Carmen Regina Abreu Gonçalves, 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 e Beno
Joel Poll - representantes TAE, Everaldo Rodrigues Aquino - representante discente, Carmen Regina
Dorneles Nogueira- coordenadora curso de Geografia/EAD, Ronaldo Bernardino Colvero -
coordenador do curso de História EAD, Adriana Hartemink Cantini , coordenadora do curso de Direito,
Domingos Sávio Campos Azevedo, representante docente, e secretariando a reunião Hamilton de
Lima e Souza. A ata da reunião anterior foi assinada eletronicamente pelos membros do Conselho.
Pautas - Explanação sobre funções da ouvidoria; esclarecimentos sobre o orçamento para o ano
de 2021;  Projetos da Comissão de Pesquisa para aprovação; Projetos da Comissão de Extensão
para aprovação; Projetos da Comissão de Ensino para votação; Alteração do NDE de Relações
Públicas; Aprovação de relatório parcial da pós-graduação Epivi; Descredenciamento do
professor Tiago Mar ns do programa PPGCIC; Processo sele vo para professores subs tutos;
Aprovação da secretaria das pós-graduações ; Oferta de vagas para ingresso via Sisu/Enem;
Calendário acadêmico; Calendário eleitoral/ processo eleitoral; Alteração do número de TAE no
Conselho; Discussão sobre o regimento do campus e credenciamento de professores nos
programas de pós-graduação; assuntos gerais.   O primeiro ato da reunião foi empossar os
conselheiros novos, professora Sara Epitácio, coordenadora pró-tempore do curso de Ciências Sociais -
Ciência Polí ca, e Beno Joel Poll, representante TAE, escolhido em assembleia pelos técnicos.  Foram
anunciados os representantes pró-tempore de comissões locais, servidor Beno Joel Poll, representante
dos técnicos no conselho, na suplência Eduardo Aquino Mar nez; representante na Comissão Local de
Extensão - Eduardo Aquino Mar nez; representante na Comissão Local de Pesquisa - Tiago Rodrigues
Moura; representante na Comissão Local de Ensino - Eufrasia Conceição Ponce Padilha. Todos os
nomes foram aprovados em votação pelo conselho. O professor Valmor Rhoden cumprimentou todas
as professoras e servidoras do campus pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de
março. Pauta 1. Funções da ouvidoria. O professor Valmor passou a palavra para a servidora da
Ouvidoria da Unipampa, Diléia Adolfo Maria, que explicou as funções da Ouvidoria para os
conselheiros, atendendo pauta da úl ma reunião.  Após a fala inicial foi ques onada por alguns
conselheiros. O coordenador administra vo Gustavo Carvalho ques onou o anonimato como
ferramenta e o fato de ser divulgado o nome do denunciante em Copspad. Diléia explicou que a
denúncia serve para a abertura de sindicância. A sindicância pode gerar PAD, mas garante o
anonimato. O relatório da sindicância pode gerar PAD. O professor Erick ques onou o papel do
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ouvidor e o subs tuto. Afirmou que as servidoras Dileia e Valéria são atualmente a ouvidora e a
subs tuta. Ele explanou sobre o prejuízo que causam as denúncias anônimas sobre os denunciados,
inclusive algumas sem fundamento, o que afeta psicologicamente os a ngidos. Citou a cons tuição
em relação aos direitos do cidadão sobre o anonimato e a pra ca lesiva aos denunciados. A questão
versou sobre as denúncias infundadas. Diléia explicou que quando a denúncia não tem fundamentação
é arquivada. Em caso de haver fundamentação é encaminhada para a direção do campus e pode ser
arquivada pela direção. A professora Adriana solicitou que a reitoria tenha um comportamento
adequado em relação a ouvidorias. Citou um exemplo do que ocorreu com ela no ano passado e que
foi considerado inadequado no processo de denúncia, trazendo conflitos desnecessários ao corpo
social dos campus. Sugeriu  que haja uma cons tuição mais adequada das ouvidorias que terá
resultado de mais qualidade de forma a evitar conflitos desnecessários e garanta a liberdade de
expressão do corpo docente. Diléia explicou que as manifestações serão enviadas pelo sistema Fala
BR e não mais via SEI. Também explicou que tem que ser encaminhadas aos diretores para dirimir as
dúvidas. o professor Sávio falou sobre o mecanismo da ouvidoria. Diléia explicou que a ouvidoria tem
várias funções, entre as quais também a denúncia e o elogio. Elas são responsáveis pelo SIC. Serviço
de informação ao cidadão. Os encaminhamentos no futuro serão feitos pelo Fala.BR. Por enquanto é
no SEI. Encerrou a fala às 9h17 e agradeceu a oportunidade de explicar ao conselho as funções do
órgão. Pauta 2. Esclarecimentos sobre o orçamento para o ano de 2021. O coordenador Gustavo
fez uma breve explicação sobre sobre o orçamento, cedendo a palavra para a pró-reitora Viviane
Gen l, da Proplan, que esteve no campus dia 24 de fevereiro.  A Proplan definiu algumas prioridades,
entre elas calçamento e reforma do prédio administra vo. A pró-reitora trará informações oportunas
sobre as obras. Segundo Viviane, houve redução de 18 por cento no orçamento da Unipampa.
Enquanto não for aprovada a LOA o repasse será de baixa percentagem em relação ao orçamento. A
pró-reitora explicou que atua desde o início da gestão do professor Roberlaine como reitor e
apresentou o engenheiro Fabiano Sobrosa que trabalha no mesmo setor. Ressaltou a construção da
realidade  orçamentária. A apresentação mais ampla será feita aos diretores tão logo seja possível. O
orçamento entre em votação em janeiro mas este ano é diferente, pois houve mudanças no
congresso. As comissões foram instaladas recentemente e há previsão para o orçamento ser votado
depois do mês de março. Os valores para manutenção da Unipampa estão menores este ano. O
número de alunos egressos e o número de discentes em menor número impacta no orçamento da
Unipampa. A ins tuição vai organizando as despesas de acordo com o recebimento de verba e foram
diminuídos este ano para todos os setores. O MEC ainda não teve orçamento aprovado para este ano.
A ins tuição promove ações prevendo o que pode acontecer em termos de orçamento, apresentado
aos conselheiros durante a fala da pró-reitora. Fabiano explanou a questão das obras que precisam ou
são executadas no campus São Borja devido às dificuldades encontradas no momento. A urbanização
do campus 2 deve acontecer durante o ano. Explicou que os TEDs terão atendimento ligados a
prioridades de obras segundo entendimento do MEC. A urbanização do campus 2 é prioridade para
São Borja. O procedimento atual é uma obra para cada campus. Existe teto de gastos para obras.
Esclareceram que emendas parlamentares podem auxiliar no atendimento ao campus. Algumas
medidas de redução de custo ainda deverão acontecer, afetando os contratos de terceirizados. O
professor Thiago ques onou sobre o orçamento da UAB e foi esclarecido que é orçamento separado.
Luís André agradeceu o apoio que o campus recebeu da Proplan para a gestão durante o ano de 2020,
diversos itens que foram atendidos mesmo sem previsão na época. O agradecimento é para Viviane e
Fabiano. O professor Sávio ressaltou a necessidade de reforma no prédio administra vo do campus 2.
Foi esclarecido que estão buscando a solução e já existe ciência do problema há alguns anos. Gustavo
explicou que não tem como instalar as placas para energia solar sem consertar as rachaduras do
telhado. A empresa que vai instalar as placas vai arrumar o telhado visando diminuir as goteiras.
Viviane afirmou que há pron dão para atender as demandas de acordo com o possível. Ronaldo
agradeceu a Proplan pelo atendimento e parabenizou a gestão por trazer a fala da Proplan. Professor
Beras(representante do Consuni)  solicitou ao professor Valmor a palavra. Cumprimentou a
professora Viviane e as mulheres pelo dia 8 de março e apontou a necessidade de combater a
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violência que afeta as mulheres, que deve ser comba da. Falou sobre o impacto da defasagem do
orçamento, do aumento de despesas que deve ocorrer no momento em que a pandemia acabar e
retornar o atendimento presencial da comunidade acadêmica. Falou sobre a necessidade de
mobilização para enfrentar essas dificuldades. O professor Valmor informou que haverá uma reunião
dos diretores para tratar sobre as dificuldades. A professora Viviane explicou que no ano passado já
houve uma reunião com os diretores para verificar o que pode ser readequado em termos de
orçamento. Ações específicas serão feitas neste sen do, principalmente honrando as despesas da
instituição. Serão tomadas medidas difíceis, com cortes de terceirizados. Sávio perguntou o percentual
de economia com a energia fotovoltaica. Fabiano informou que a previsão é de economia de 20 por
cento no custo da conta de energia. O professor Valmor agradeceu a presença da Proplan para o
esclarecimento da questão orçamentária. Pauta 3. Aprovação de projetos da Comissão de Pesquisa.
A professora Nola expôs os projetos aprovados na úl ma reunião da comissão para serem aprovados
pelo Conselho. Explicou que os projetos PDA necessitam de mais prazos. Os projetos para a aprovação
do conselho - Comunicação e Moda : Sustentabilidade com Cria vidade, coordenado por Denise
Teresinha da Silva; Cartografia da COVID 19 a par r das Regiões Imediata e Intermediária do IBGE no
Estado do Rio Grande do Sul, coordenado por Nola Patricia Gamalho;  Re-pensar a economia sob a
perspec va da responsabilidade metaé ca, coordenado por Fernando Silva Santor; Gênero e raça na
produção audiovisual, coordenado por Denise Aris munha de Lima e Mérli Leal Silva. Aprovados em
votação pelo Conselho. Pauta 4 . Aprovação de projetos de extensão. O professor Erick expôs os
projetos que devem ser votados. Semana de Acolhimento do Curso de Direito - coordenadora: Adriana
Hartemink Can ni; MOSTRA DE CINEMA DA UNIPAMPA NA QUARENTENA – 5 ed, coordenadora: Elisa
Lübeck; RPcnic - Um desafio sustentável - Coordenadora: Elisa Lübeck Terra; Relações Públicas
Inclusivas: a diversidade na comunicação - coordenadora: Fernanda Sagrilo Andres; Conhecer
Emmanuel Levinas: o Outro, o Infinito, a Metaé ca - coordenador: Fernando Silva Santor; Projeto
Nova Visão: Cria vidade, Inovação e Empreendedorismo sem fronteiras, coordenador: João Antônio
Gomes Pereira; GESTÃO DE MARKETING PARA ORGANIZAÇÕES DE FRONTEIRA EDIÇÃO 2020: um
passo para transformar o pouco em muito mais, coordenador: João Antônio Gomes Pereira; Pampa
News: Webtelejornal da Unipampa, coordenadora: Roberta Roos Thier; Apoie SB, Coordenador
Valmor Rhoden. Todos os projetos foram votados e aprovados pelo Conselho. O professor Erick
informou que o PDA de 2021 ainda não tem data para lançamento, será ampliado o prazo por falta de
previsão orçamentária. A Proext poderá lançar um kit para uso nas comissões locais de extensão.
Solicitou o apoio para a mudança da resolução 104/205, que norma za a coordenação de projeto de
extensão, que seja levado ao Consuni. O fato dos professores serem obrigados a coordenar projetos
de extensão inibe o surgimento de novos talentos. Luís André explicou que já foi coordenador de
projetos de extensão. Solicitar vistas a resolução é o pedido do professor para tornar o processo mais
democrático. Pauta 5. Aprovação de projetos da Comissão de Ensino. O professor Thiago Sampaio
apresentou os projetos para aprovação do Conselho, já aprovados ad referendum. Mazaa! Agência
Experimental de Publicidade e Propaganda, coordenadora Juliana Zanini Salbego; RP em pauta:
nivelamento em Língua Portuguesa, coordenadora Paula Daniele Pavan; Agência Experimental de
Relações Públicas: uma ar culação da prá ca profissional com o ensino, coordenadora Elisa Lübeck
Terra. Os projetos foram votados e aprovados pelo Conselho. Pauta 6. Aprovação da composição do
NDE de Relações Públicas. A nova composição consiste em professoras Larissa Conceição dos Santos -
presidenta, Fernanda Sagrilo Andres - secretária, Elisa Lübeck, Paula Daniele Pavan, Carmen Regina
Abreu Gonçalves, e professor Erick de Melo Maciel. Aprovados pelo Conselho em votação. A
professora Roberta Thier solicitou esclarecimentos sobre a composição do NDE. O professor Leandro
e o TAE Luís André esclareceram a dúvida sobre a composição dos NDE. Pauta 7. Aprovação do
relatório parcial da especialização EPIVI, processo 23100.003388/2018-13. Aprovado em votação
pelo Conselho. Pauta 8. Descredenciamento do professor Tiago Mar ns do programa de mestrado
PPGCIC. Comunicado da professora Jaqueline Jaqueline Carvalho Quadrado solicita
o desligamento/saída do Comitê de Gênero e Sexualidade, como representante do Campus São Borja.
A professora era tular e a professora Lauren Lacerda suplente. As alterações devem ser
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encaminhadas a posteriori a Rubya Munhoz, da PROEXT. Aprovados pelo conselho em votação. Pauta
8. Processo sele vo para docente subs tuto do diretor do campus – curso de RP -- Ad referedum -
23100002969/2021-25, e solicitação de docente subs tuto para o coordenador acadêmicos do curso
de Ciências Sociais - Ciência Polí ca. Perfil  docente subs tuto – CP  processo 23100.003388/2018-13.
Os perfis foram apresentados e votados pelo Conselho. Aprovados em votação. Pauta 9.  Secretaria
de pós-graduação. O professor Valmor informou que a servidora Helena Basso atuará na secretaria e
quando houver o retorno do servidor Alex Retamoso a secretaria contará com dois técnicos.
Aprovados em votação pelo Conselho . Pauta 10. Ingresso de discentes via Sisu/Enem. O professor
Thiago Sampaio informou que as vagas foram assim distribuídas após a reunião da Comissão de
Ensino: 1- Relações Públicas: Total de Vagas = 50 vagas, SiSU = 35- ENEM = 15 (Provas Peso 1 e Notas
mínimas 300). 2- Ciências Humanas/Lic: Total de Vagas = 50 vagas, SiSU = 25- ENEM = 25 (Provas
Peso 1 e Notas mínimas 300). 3- Direito/Bach: Total de Vagas = 50 SiSU = 50/ENEM = 0 (Provas Peso 1
e Notas mínimas 300). 4- Serviço Social: Total de Vagas = 50 vagas- SiSU = 25- ENEM = 25 (Provas
Peso 1 e Notas mínimas 300).5- Jornalismo: Total de Vagas = 50 vagas, SiSU = 35- ENEM = 15 (Provas
Peso 1 e Nota mínima 300). 6- Publicidade: Total de Vagas = 50 vagas, SiSU = 35- ENEM = 15 (Provas
Peso 1 e Notas mínimas 300).7- Ciências Sociais-Ciência Polí ca: Total de Vagas = 50 vagas, SiSU = 35-
ENEM = 15 (Provas Peso 1 e Notas mínimas 300). A professora Monique Vieira informou durante a
reunião que o curso de Serviço Social optou pela proporção 25/25. Aprovado em votação pelo
C onselho. Pauta 11. Calendário acadêmico. O professor Valmor propôs que seja discu do
especificamente no campus para encaminhar a reitoria. O professor Sávio alertou que os prazos
propostos estão complicando o planejamento dos docentes. A proposta do professor é de 30 dias para
o planejamento. O curso de PP é contra esse calendário reduzido. A professora Roberta Thier trouxe o
posicionamento do curso, que informa sobre o excesso de carga de trabalho dos professores no
sistema de trabalho à distância, envolvendo questões sicas e psicológicas em função da pandemia.
Apontou o problema que envolve todas as etapas do calendário, que desrespeita as funções que
afetam as coordenações e os professores e incidem também em apoio técnico. Sugestão: aulas
remotas até o ano de 2022 para atender as necessidades de alunos e professores, já que não há
indica vo de fim da pandemia.  Respeitar os intervalos de semestres. O professor Valmor esclareceu
que a diferença de semanas le vas entre o primeiro e segundo semestres incide sobre o calendário
na proposição do Consuni. O professor Beras, autorizado pelo professor Valmor, informou que a
Sesunipampa já lançou nota sobre o processo de trabalho que acumula semanas de trabalho e
dificulta as férias dos professores e prejudica os trabalhadores em educação já que os programas de
pós-graduação e graduação incidem sobre os direitos das férias dos docentes. A proposta de ensino
remoto é a mais adequada no momento no entendimento do professor Beras. Concorda com a
professora Roberta e com o professor Sávio. A professora Can ni manteve o mesmo entendimento.
O professor Valmor manifesta que isso dever ser levado adiante conforme entendimento. Luís André
esclareceu sobre o fracionamento de férias, que deve passar pela coordenação acadêmica para que
possam ser reajustados. O setor de RH precisa ser atender com qualidade. Algumas pessoas ainda não
gozaram das férias de 2020 e precisam fazer isso. A situação dos servidores precisa ser observada e o
segundo semestre de 2021 seria melhor para o fim de fevereiro. A secretaria acadêmica precisa ser
observada. Há excesso de trabalho e propostas o que incide em esgotamento para o quadro de
funcionários e ameaça as férias dos servidores do setor. A sugestão é de férias cole vas no mês de
janeiro. Citou os coordenadores de curso, afetados pelos ajustes de datas. O professor Leandro
registrou que nas úl mas férias teve que trabalhar para atender as demandas que a reitoria exigiu
dos coordenadores. Fora da pauta, o professor Leandro alerta que na composição do NDE para a
avaliação do curso é importante que o coordenador de curso possibilitando a nota 4 ou 5. Isso incide
na nota da avaliação. Alguns dos membros têm que estar no curso no úl mo processo regulatório.
Não precisa ser o presidente do NDE. A proposta do campus é que o período de férias dos servidores
seja respeitado integralmente e o intervalo de semestres tenha pelo menos 30 dias para a
organização de todos os setores envolvidos. O entendimento é que o mês de janeiro de 2022 seja de
férias para os docentes. O parecer do curso de Publicidade e Propaganda sobre a minuta do
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calendário acadêmico foi enviado para todos os conselheiros via e-mail. As propostas do campus
serão levadas ao Consuni, aprovado procedimento por votação. Pauta 12. Calendário Eleitoral 2021.
O professor Gerson Oliveira e o TAE Jeferson Duda trouxeram informes sobre o processo eleitoral que
deverá acontecer no primeiros semestre. Diz respeito a eleição de coordenadores, membros do
conselho do campus e representações nas diversas comissões. A Comissão Eleitoral Local já
manifestou os editais e memorandos informando as datas.  Foi esclarecido que a escolha de
representante externo não passa pela comissão eleitoral. Luís André ques onou sobre as indicações
de categoria. A assembleia de categoria já escolheu. Jefferson Duda esclareceu que segundo a
orientação da Comissão Geral Eleitoral que o Conselho pode u lizar as assembleias de categorias mas
como o processo está aberto todos tem que se candidatar novamente. O caráter consul vo pode ser
levado em consideração, mas é temporário. Na visão da comissão as indicações são pro´-tempore.
Luís André solicitou esclarecimento. Gerson explicou que todos devem se candidatar novamente.
Orientação da comissão geral. A professora Nola teve dúvidas sobre candidatura, dirimidas pela
comissão eleitoral. A proposta de calendário eleitoral e os editais foram aprovados em votação pelo
Conselho. Pauta 12. Alteração da representação dos técnicos representantes no conselho do
campus. O TAE Luís André demonstrou através de planilha a necessidade de ser alterada a
representação técnica no Conselho do campus devido ao fato de surgirem mais os cursos de
mestrado, além dos cursos EAD e haver necessidade de recompor a proporcionalidade 70/30 rela va
a docentes, técnicos, discentes e representação externa. No caso a defasagem dos técnicos é que
ficou menor em relação ao novo quadro do campus. Ques onou sobre a convocação ou não dos
coordenadores das prós-graduações lato senso. Foi esclarecido que coordenações lato senso não tem
representação no Conselho. Informou que com os mestrados e cursos EAD já foi alterada a
representação. O professor Valmor explicou que vale o regimento da Unipampa, segundo a consulta
realizada. Atualmente há 16 professores no conselho e apenas dois técnicos. Valmor propõe a
recomposição da representação TAE. O professor Sávio perguntou sobre a representação dos
discentes. Luís afirmou que o regimento não faz esta distribuição, é atribuição do Conselho. Na
atualidade poderia ser aumentada a representação dos TAE ou discentes. Afirmou que a
representação externa não comparece, faltando em quase todas as reuniões ao longo dos períodos.
Para aumentar o número de conselheiros incide sobre o quórum. Após a apresentação de argumentos
e planilhas e o conselho aprovou por votação o aumento de representação de técnicos para três no
conselho. Pauta 13. Discussão sobre o regimento do campus e credenciamento de professores nos
programas de pós-graduação. A professora Adriana Can ni  sugeriu que fosse discu do o regimento
do campus para esclarecer alguns procedimentos.  Luís André alertou que as minutas de regimento do
campus e conselho de campus estão prontas há mais de um ano. Precisam ser discu das em reuniões
extraordinárias. A reitoria informou que pelo Consuni haveria impedimento para que os regimentos
de campus fossem aprovados ainda. Ronaldo confirmou que o trabalho foi feito mas o Consuni não
trouxe retorno sobre a informação. A minuta da comissão de extensão está no mesmo processo. A
professora Adriana propõe a retomada das minutas. Sugere as minutas passarem por revisão e uma
comissão para isso. Aponta a norma zação dos estágios do curso de Direito como consequência disso.
Editais de oferta para ingresso nos programas de pós-graduação. A professora Adriana Can ni
solicitou que haja um posicionamento dos mestrados sobre os editais de oferta para integrar o quadro
de professores das pós-graduações. Thiago explicou que foi feita uma reunião com os coordenadores
das pós-graduações sobre isso. A professora Renata Cou nho explicou que os regimentos dos
programas strictu sensu terão que ser atualizados conforme foi informado pela PROPPI recentemente.
O professor Ronaldo explicou que já foram encaminhado informações aos programas locais para
discussão dos regimentos conforme reunião recente. Assuntos gerais. O professor Leandro Comasseto
pediu para registrar em ata o manifesto por interpretação equivocada de sua fala na reunião de
fevereiro. Ele ressalta que em nenhum momento quis cri car o professor Edson Paniágua pela
indicação pró-tempore para a coordenação do curso de Ciência Polí ca. O professor Leandro
manifestou que a falta de professores em número suficientes obrigava alguns a ter que colaborar com
mais frequência (o professor Edson foi indicado pró-tempore em fevereiro), e que o sistema precisava
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ser aperfeiçoado para não causar tantos desgastes aos que já passaram pela experiência de gestão
recente. A gestão implica em desgaste e a par cipação de todos os docentes em gestão é importante
para não criar sobrecarga, já que o cargo é exaus vo. Ressaltou que em nenhum momento teve
intenção de cri car o professor, o qual respeita e sabe do esforço para manter funcionando o curso,
que tem carência de professores no quadro atualmente.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião em 12h04 , da qual, para constar, eu, Hamilton de Lima e
Souza, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Assinado eletronicamente por HAMILTON DE LIMA E SOUZA, Produtor Cultural, em 11/03/2021,
às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por VALMOR RHODEN, Diretor(a) Campus São Borja, em 12/03/2021,
às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por THIAGO DA SILVA SAMPAIO, Coordenador(a) Acadêmico(a), em
12/03/2021, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por RENATA PATRICIA CORREA COUTINHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 12/03/2021, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, de
acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EVERALDO RODRIGUES AQUINO, Aluno, em 12/03/2021, às
10:47, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por RONALDO BERNARDINO COLVERO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 12/03/2021, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por JOAO AURI GARCEZ, Aluno, em 12/03/2021, às 11:28, conforme
horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ERICK DE MELO MACIEL, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 12/03/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas
legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA, ADMINISTRADOR, em
12/03/2021, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MONIQUE SOARES VIEIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 12/03/2021, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ROBERTA ROOS THIER, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 12/03/2021, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas
legais aplicáveis.
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Assinado eletronicamente por SARA DE SOUSA FERNANDES EPITACIO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 12/03/2021, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, de
acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por NOLA PATRICIA GAMALHO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 15/03/2021, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ADRIANA HARTEMINK CANTINI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 15/03/2021, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CARMEN REGINA ABREU GONCALVES, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 16/03/2021, às 16:31, 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
0477819 e o código CRC 8A72515A.

Referência: Processo nº 23100.003646/2021-59 SEI nº 0477819
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