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Aos vinte e dois dias do mês de abril, realizou-se a segunda reunião ordinária do Conselho do 1 

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

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

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

Conselho; Muriel Pinto, coordenador acadêmico; Luís André Antunes Padilha, coordenador 5 

administrativo; Carmen Nogueira, coordenadora do PPGPP e do Curso de Geografia EAD; Sara 6 

Feitosa, coordenadora do PPGCIC; coordenadores dos cursos de graduação: Denise Lima 7 

(Publicidade e Propaganda), Edson Paniagua (Ciência Política), Claudete Robalos (Ciências 8 

Humanas), Jaqueline Quadrado (Serviço Social), Leandro Comassetto (Jornalismo), Lisianne 9 

Ceolin (Direito), Valmor Rhoden (Relações Públicas); Simone Oliveira, coordenadora da Comissão 10 

Local de Pesquisa; Ewerton Ferreira e Julia Martins, representantes discentes; Eduardo Martinez e 11 

Ricardo Linhares, representantes TAE; e, secretariando a reunião, a servidora Katia Luisa 12 

Seckler.  Registradas as presenças do servidor Alexandre Barbosa. Pauta: 1) Assuntos 13 

relacionados a Ensino, pesquisa e extensão; 2) Solicitação de redistribuição de servidor via 14 

permuta; 3) Rádio universitária; 4) Assuntos gerais. Assuntos relacionados a Ensino: o diretor do 15 

Campus iniciou a reunião apresentando a primeira pauta, que diz respeito ao Início das atividades 16 

do curso de Licenciatura em História EAD/UAB. O professor Ronaldo relatou sobre o trabalho 17 

dos professores e as tratativas para implantação do curso de Licenciatura em História pela UAB. A 18 

professora Carmen comentou sobre o trabalho árduo dos professores na área de História, e sobre 19 

a importância da oferta do curso para abranger uma grande demanda de discentes que não podem 20 

ser contemplados pelo ensino presencial. O conselheiro Ewerton destacou que, nos últimos editais 21 

para contratação de professores para educação básica lançados pelas Coordenadorias Regionais 22 

de Educação, evidencia-se a falta de professores na área de Ciências Humanas, notadamente na 23 

área de História, e destacou como ponto positivo a articulação do curso de História EAD com o 24 



curso de Geografia EAD, que já está em andamento e que pode compartilhar com o curso de 25 

História a sua infraestrutura e recursos já disponíveis, como veículo e motorista, atuando de forma 26 

integrada entre os cursos. O professor Edson destacou a importância da atuação de forma 27 

integrada entre os cursos EAD. O Conselheiro Luís André esclareceu questões relativas ao 28 

orçamento do curso. Em seguida, o diretor do Campus colocou em votação a proposta de iniciar as 29 

atividades do curso de Licenciatura em História na modalidade EAD, via UAB, no Campus São 30 

Borja da Unipampa. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em 31 

seguida, o professor Muriel comentou sobre o evento da PROGRAD, em que o Campus São Borja 32 

foi bastante elogiado pelas ações realizadas em conjunto entre os cursos, elo atendimento aos 33 

alunos e pelas ações interdisciplinares. Assuntos relacionados à Pesquisa: a professora Simone 34 

comunicou a alteração no projeto da professora Rosilaine Guilherme, que mudou de coordenação. 35 

O projeto foi aprovado por unanimidade. Assuntos relacionados à Extensão: o conselheiro 36 

Ewerton apresentou o projeto intitulado O que a escola nos diz? Análises etnográficas sobre 37 

gênero, sexualidade e currículo escolar, coordenado por Jaqueline Carvalho Quadrado. O projeto 38 

foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Acolhida aos estudantes: o 39 

professor Muriel comentou sobre as ações propostas em cada Campus para ter contato com os 40 

alunos ingressantes e tentar minimizar a evasão. O curso de Publicidade e Propaganda está 41 

organizando seminário acadêmico com os alunos ingressantes, o curso de Serviço Social tem 42 

realizado Webinários, e a professora Jaqueline frisou que essas atividades devem ser registradas 43 

como atividades de ensino. O conselheiro Luís André comentou que as atividades remotas podem 44 

ser realizadas com auxílio do Google Meet, e quem precisar de orientação sobre como usar essa 45 

ferramenta, pode entrar em contato com a direção do Campus. Enfrentamento ao COVID-19: o 46 

professor Muriel comunicou que os cursos que estiverem desenvolvendo atividades e projetos 47 

relativos ao enfrentamento da pandemia de Coronavírus deve encaminhar à coordenação 48 

acadêmica os pedidos de material (equipamentos, EPis, etc.) e de bibliografia, para que possa ser 49 

encaminhado ao comitê de enfrentamento ao Covid-19 na Unipampa. Pedido de remoção de 50 

servidor via permuta: o professor Ronaldo apresentou o pedido de permuta do servidor Alexandre 51 

Dias Barbosa, assistente em administração, lotado no Campus São Borja, com o servidor Beno 52 

Joel Poll, assistente em administração, lotado no Centro de Artes e Letras da Universidade Federal 53 

de Santa Maria. o servidor Beno Poll manifesta interesse em ser redistribuído para São Borja por 54 

questões familiares. Levantou-se entre os conselheiros a questão para ponderação de que o 55 

servidor estaria com idade para se aposentar, o que poderia implicar questões relacionadas ao 56 

código de vaga gerado. O servifor Alexandre participou da reunião e manifestou que o colega, 57 

Beno Poll, não tem interesse em se aposentar, e que somente o fará quando estiver com idade 58 

para a aposentadoria compulsória. O diretor do Campus levantou questões como a fé pública do 59 

servidor, e ponderou que o servidor que tem interesse em vir para o Campus tem um excelente 60 

currículo. Foi colocada em votação a solicitação de permuta dos servidores Alexandre Dias 61 

Barbosa e Beno Joel Poll. A solicitação de permuta dos referidos servidores foi aprovada pela 62 



maioria dos Conselheiros presentes, registrando-se apenas uma abstenção (professora Simone) e 63 

nenhum voto contrário. Rádio universitária: o professor Ronaldo comentou a situação da rádio 64 

universitária, que obteve concessão para operação. O conselheiro Eduardo fez um relato sobre o 65 

histórico desse pedido do Campus, que vem sendo pleiteado desde o ano de 2012 pela 66 

comunidade acadêmica de São Borja. A sede da rádio será em São Borja e, a partir daí, pode 67 

desenvolver programação para outros municípios. O professor Leandro comentou sobre o estudo 68 

do Ministério das Comunicações para a instalação de rádios educativas, e sobe o plano de 69 

radiodifusão, que abre chamadas públicas, através das quais o Campus São Borja pôde concorrer. 70 

Os próximos passos são pensar a estrutura de comunicação e de programação. O conselheiro 71 

Eduardo comentou sobre a criação da identidade visual da rádio, sobre as propostas de programas 72 

que já vêm sendo feitas por outros Campi, como do curso de Música, em Bagé. O professor 73 

Ronaldo ressaltou que o Campus vem trabalhando para garantir que não se perca a concessão da 74 

rádio, e parabenizou aos servidores do Campus envolvidos no projeto e aos atores externos que 75 

contribuíram para a conquista dessa concessão da rádio. Agora é necessário que a reitoria assuma 76 

o papel de dar os encaminhamentos necessários para a concretização da rádio. Assuntos gerais: 77 

o professor Valmor divulgou o projeto Apoie SB, que tem como objetivo divulgar o trabalho de 78 

micro e pequenos empresários do município, de modo a contribuir para que esses 79 

empreendedores continuem oferecendo seus serviços em meio à pandemia. Não havendo mais 80 

assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião e, para constar, foi redigida a presente Ata, que 81 

será assinada pelo presidente do Conselho, pelos conselheiros presentes e por mim, Katia Luisa 82 

Seckler, secretária executiva no Campus São Borja.    83 


