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Aos dez dias do mês de maio do ano de 2021, às 9 horas, realizou-se, de modo online, a quarta
Reunião Ordinária de 2021 do Conselho do Campus São Borja da Universidade Federal do Pampa, sob
a Presidência do diretor Valmor Rhoden. Compareceram os seguintes conselheiros: Thiago Sampaio,
coordenador acadêmico; Gustavo de Carvalho Luiz, coordenador administra vo; coordenadores dos
cursos de graduação: Roberta Roos Thier (Publicidade e Propaganda), Claudete Robalos (Ciências
Humanas), Monique Soares Vieira (Serviço Social), Leandro Comasse o (Jornalismo), Adriana
Hartemink Can ni (Direito), Carmen Regina Abreu Gonçalves (Relações Públicas), Carmen Regina
Dorneles Nogueira (Geografia/EAD), Ronaldo Bernardino Colvero (História/EAD); coordenadores dos
cursos de pós-graduação stricto sensu: Renata Patrícia Correa Cou nho (Mestrado em Comunicação e
Indústria Cria va - PPGCIC), Muriel Pinto (Mestrado Profissional em Polí cas Públicas - PPGPP);
Fernando Santor, representante da Comissão Local de Pesquisa; Erick de Melo Maciel, representante
da Comissão Local de Extensão; Eduardo Mar nez e Luis André Antunes Padilha, representantes TAEs;
Everaldo Rodrigues Aquino, representante discente; e, secretariando a reunião, Jeferson Andrade
Duda. A ata da reunião anterior foi assinada eletronicamente por membros do Conselho. Pauta:
Ponto 1. Homologação das eleições realizadas no Campus – Processo nº 23100.002455/2021-
70; Ponto 2. Comissões: Ensino, Pesquisa e Extensão; Ponto 3. Pedido de redistribuição do
servidor Alexandre Barbosa Dias - Processo nº 23100.006350/2021-90; Ponto 4. Discussão sobre os
espaços do Campus para homenagens a servidores; Ponto 5. Composição de Conselho Superior do
IFFAR – Campus São Borja e resposta ao Oficio nº 020/2021 recebido daquela ins tuição; Ponto 6.
Convite ao IFFAR para indicar representante externo no Conselho de Campus; Ponto
7. Subs tuição de Coordenador Acadêmico – Processo. nº 23100.006228/2021-13; Ponto 8.
Proposta de ocupação de espaços do prédio acadêmico III; Ponto 9. Processo nº 
23100.002969/2021-25 – ad referendum da nova banca de concurso de RP; Ponto 10. Minuta para
professor tular - Processo nº 23100.008119/2019-16; Ponto 11. Relatório Final de Capacitação.
Servidor Alex Sander Barcelos Retamoso; Ponto 12. Assuntos Gerais. Ponto 1. Homologação das
eleições realizadas no Campus – Processo nº 23100.002455/2021-70. O Professor Gerson de Lima
Oliveira, Presidente da Comissão Eleitoral Local, relatou que em abril úl mo foram realizadas
eleições locais, basicamente para preenchimento de cargos ele vos que haviam ficado vagos, por
mo vo de não terem sido apresentados candidatos nas eleições locais do ano passado. Repassou a
nominata dos eleitos no pleito, dentre os quais os Professores Edson Romário Monteiro Paniagua e
Domingos Sávio Campos de Azevedo, eleitos Coordenador e Coordenador Subs tuto, respec vamente,
do Curso de Ciências Sociais - Ciência Polí ca e os Professores Paula Daniele Pavan e Tiago Costa
Mar ns, eleitos Coordenadora e Coordenador Subs tuto do Curso de Relações Públicas. Subme da à
votação pelo Presidente do Conselho, a homologação dos resultados foi aprovada. Ponto 2.
Comissões: Ensino, Pesquisa e Extensão. Em relação aos pontos encaminhados pela Comissão de
Ensino, foram aprovados a oferta de Geografia UAB e História UAB; o componente curricular de
Ciência Polí ca “Cidadania e Controle Social”, que será ofertada no próximo semestre, aos sábados;
projeto de ensino Seminário de Integração Acadêmica em Publicidade e Propaganda, que
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envolveu a recepção de calouros no ano passado, de forma digital, e que se pretende que se repita no
próximo semestre; a demanda, definida pela Comissão de Ensino, de 15 códigos de vaga de
professor do Curso de Direito, diante da disponibilidade de 26 códigos de vaga para a UNIPAMPA e
da necessidade de docentes para o funcionamento do referido curso; oferta dos componentes
Mediação de Conflitos e Comunicação Não Violenta, proposto pela Professora Simone Barros para o
Curso de Ciências Humanas, e Tópicos Especiais, no período le vo especial, a ser ministrado pela
Professora Paula Daniele Pavan do curso de Relações Públicas; estágio no Curso de Geografia
EAD em projeto de extensão; demanda do Curso de Serviço Social pela subs tuição de
representação na Comissão de Formação Docente, ficando como tular a Professora Jaina Pedersen
e como suplente o Professor José Wesley Ferreira; alteração da composição do NDE do Curso de
Ciências Humanas, com o desligamento da Professora Carmen Regina Nogueira e do Professor
Evandro Guindani, ficando o NDE do Curso composto pelos seguintes membros: Gerson de Lima
Oliveira (Presidente), Claudete Robalos da Cruz (Secretária), Edson Romário Monteiro Paniagua,
Ronaldo Bernardino Colvero e Erick de Melo Maciel. Quanto ao posicionamento dos cursos em
relação a minuta sobre o ensino presencial emergencial em disciplinas prá cas, todas as
manifestações foram em sen do contrário ao retorno híbrido até que todos estejam vacinados e
apontando a viabilidade de oferta, de forma remota, dos componentes que ainda restem aos
formandos. A Professora Claudete, contudo, ressalvou que o Curso de Ciências Humanas optou, de um
lado, pela oferta remota de a vidades prá cas e do estágio curricular supervisionado no ensino
médio, par ndo-se do pressuposto de que os acadêmicos já nham experiência na regência no ensino
fundamental, diminuindo assim defasagem na aprendizagem da docência, que se caracteriza pelo
exercício da prá ca pedagógica no contexto escolar, e, de outro lado, entende que as prá cas de
estágio no ensino fundamental deverão ser realizadas em contexto presencial. A Professora Monique
informou que o Curso de Serviço Social ainda não se debruçou sobre o tema e que a reunião do
colegiado será hoje à tarde. E a Professora Adriana ressaltou que o Curso de Direito somente terá
estágios no semestre 2021/2 e que, em reunião da comissão de curso, foi apresentada a proposta,
mas como o Curso ainda não conta com prováveis formandos, foi apenas a tulo de informação e não
de deliberação. Oriundo do âmbito da Comissão Local de Extensão, foi aprovado o projeto Geonline:
estágio como práxis, comunidade como locus, coordenado pela Professora Nola Gamalho. No que
tange à Comissão de Pesquisa, o representante docente que assume, o Professor Fernando, colocou-se
à disposição e a Professora Nola, representante docente que deixa a Comissão, agradeceu o período
em que atuou no órgão, desejando sucesso ao colega que a sucede. Ponto 3. Pedido de
redistribuição do servidor Alexandre Barbosa Dias - Processo nº 23100.006350/2021-90. O
Professor Valmor expôs que o solicitante era servidor do Campus e havia sido redistribuído para a
UFSM, mas abriu processo para retornar para São Borja em função de não ter se adaptado. Como há
interesse da servidora Marta Regina Sperandei Lavarda (Bagé), em ser redistribuída para a UFSM,
está sendo proposta a permuta da referida servidora com o servidor da UFSM, Alexandre Dias Borba,
Assistente em administração. Tendo em vista que o referido servidor tem interesse em integrar a
UNIPAMPA, porém, exclusivamente no Campus São Borja, caberia uma triangulação entre a PROPLAN
e o Campus, considerando a informação da PROGEPE de que a Unidade dispõe do código de vaga
217379 desocupado, referente ao Cargo de Assistente em Administração, resultante da redistribuição
de Isabel Cris na Coelho Scalcon para UFBA, publicada no DOU em 06/04/2021, de maneira que foi
subme da ao exame do Conselho de Campus a possibilidade de permuta de códigos com a PROPLAN,
condicionante para que a redistribuição com a UFSM seja realizada, por meio da citada
movimentação. O Professor Valmor ressaltou que o servidor será fundamental  no suporte à
Secretaria Acadêmica e de Pós-Graduação do campus, tendo já experiência nas a vidades
desenvolvidas nestes setores, posto que atuava no suporte técnico-administrativo às Coordenações dos
Cursos de Pós-graduação, antes de ir embora para Santa Maria. O pedido foi aprovado em votação
pelo Conselho por unanimidade. Ponto 4. Discussão sobre os espaços do Campus para homenagens
a servidores. O Professor Valmor expôs proposta da Direção para homenagens póstumas a servidores
docentes e TAEs conferindo seus nomes a espaços específicos do Campus, considerada a área de
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atuação do homenageado. Frisou que o Auditório do Campus já foi nomeado, nesses moldes, em
memória da saudosa Professora Mara Ribeiro. Na proposta - num primeiro momento não receberão
homenagens os nomes dos prédios, nem restaurante universitário.  Por outro lado - Outros espaços
sim - bem como os laboratórios, sendo eles:   Auditório (já denominado com homenagam póstuma -
prof. Mara Ribeiro); - Biblioteca;- Sala de professores; - Sala de vídeo conferência e reunião; - Sala do
NuDe; - Diretórios acadêmicos; LABORATÓRIOS: Laboratório de criação e produção
gráfica, Laboratório de informá ca,  Laboratório de redação, Estúdio de Rádio, Laboratório de
Vídeo, Laboratório Estúdio de TV, Laboratório de Fotografia,  Laboratório de Pesquisa de Opinião
Pública e Social. A proposta foi aprovada em votação pelo Conselho. Em seguida, o Presidente
submeteu à apreciação dos conselheiros a sugestão de homenagear o não menos saudoso Professor
Daniel Etcheverry, emprestando seu nome ao Laboratório de Pesquisa de Opinião Pública e Social.
Proposta igualmente aprovada por unanimidade  pelo Conselho. Ponto 5. Composição de Conselho
Superior do IFFAR – Campus São Borja e resposta ao Oficio nº 020/2021 recebido daquela
instituição. Em atenção ao Oficio nº 020/2021/CGASB, recebido do Ins tuto Federal Farroupilha
(IFFAR), solicitando para o Campus São Borja da UNIPAMPA a indicação de membros ao Conselho
Superior do IFFAR - Campus São Borja, foram indicados os docentes João Antônio Gomes Pereira e
Erick de Melo Maciel. Aprovado em votação pelo Conselho. Ponto 6. Convite ao IFFAR para indicar
representante externo no Conselho de Campus. O Professor Valmor pronunciou-se sobre o interesse
recíproco de trabalho conjunto entre as equipes dirigentes do Campus e a do Ins tuto Federal
Farroupilha (IFFAR) - Campus São Borja e também da UERGS. Destacou que a inicia va oficial par u
daquela Ife, através do O cio nº 20/2021/CGASB, solicitando para o Campus São Borja da UNIPAMPA
a indicação de membros ao Conselho Superior do Campus São Borja do IFFAR, e que a Direção
do Campus São Borja da UNIPAMPA considerou por bem, em contrapar da, convidar representante
do ins tuto para oferecer indicação em igual sen do, de modo a selar a parceria ins tucional, com
ambas as ins tuições par cipando uma do Conselho de Campus da outra, até o final deste mandato,
de forma pró-tempore - já que não houve inscritos externos no úl mo processo eleitoral. Após debate,
foi aprovada a proposta de disponibilizar à indicação do Campus São Borja do IFFAR a cadeira de
representante da comunidade externa no Conselho do Campus São Borja da UNIPAMPA, para
provimento em caráter pro tempore. Ponto 7. Subs tuição de Coordenador Acadêmico – Processo.
nº 23100.006228/2021-13. Os Professores Thiago e Valmor relataram que foi solicitada a emissão de
portaria para designação da Professora Nola Patricia Gamalho como subs tuta do Coordenador
Acadêmico do Campus, em eventuais afastamentos, mas a solicitação foi rejeitada pelo Gabinete da
Reitoria, que sugeriu que a questão fosse subme da ao Conselho, para respaldar a decisão. A
indicação do nome da Professora Nola, para subs tuir o Coordenador Professor Thiago da Silva
Sampaio, em seus impedimentos temporários, foi referendada, por votação unânime, pelos
conselheiros presentes. Ponto 8. Proposta de ocupação de espaços do prédio acadêmico
III. Gustavo apresentou a proposta da Direção para a ocupação de espaços no prédio acadêmico III. O
Professor Muriel parabenizou o planejamento exposto e lembrou a necessidade de espaço adequado
para eventos, tendo em vista que o auditório não comporta muitas pessoas e que eventos maiores
frequentemente implicam em adaptações de salas de aula, envolvendo toda uma logís ca para
habilitá-las e convertê-las para a finalidade de auditório. O Professor Valmor, contudo, informou que
a ideia inicial da Direção é transformar em auditório de evento o espaço u lizado  atualmente pela
Biblioteca, após sua efe va realocação para o prédio III, de maneira a atender a demanda levantada
pelo colega. No decurso do debate em torno da proposta, surgiram alguns ques onamentos, como o
da Professora Carmen Nogueira no sen do do tamanho do espaço des nado aos cursos EAD, que
precisa comportar o quan ta vo de tutores esperados, bem como abrigar laboratório. No que foi
acompanhada pelo Professor Ronaldo, que sugeriu, ainda, manter os equipamentos de ar
condicionado localizados na sala da Biblioteca, a fim de que possam seguir sendo u lizados caso ela
seja rever da em auditório, e que não sejam, portanto, transferidos para suprir a falta de ar
condicionado no prédio III. Sobre o tema, Luis André informou que tem pregão a vo para compra de
ar condicionado para o novo prédio, mas não há disponibilidade de recurso. Discorreu sobre a
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necessidade de se olhar o todo das instalações do Campus, lembrando de reclamações e demandas
como as que abrangem divisórias e salas de aula, pontuando que há cursos, como as pós-graduações,
que perpassam turnos e cuja ampliação demanda uma reestruturação geral dos espaços disponíveis.
Gustavo mencionou que tratará com o STIC local sobre a estrutura de rede a ser disponibilizada para
cada sala, colocando-se à disposição para recolher dos servidores e setores envolvidos no
planejamento da ocupação do prédio suas demandas de pontos de rede necessários. Gustavo ressaltou
o STIC local precisa de definições sobre os pontos de rede, visando a necessidade de instalar novos.
Explicou que cada sala possui 2 pontos de rede e ques onou se os coordenadores tem interesse que
sejam instalados novos pontos de rede nas salas que não funcionarão como sala de aula. O Professor
Muriel informou não ser necessário mais pontos na sala de coordenação de mestrados. Os demais
coordenadores também não solicitaram isso. Adriana recordou que o curso de Direito deverá ter 15
docentes e que seriam necessários então mais 13 pontos adicionais, mas preferiu não decidir sozinha
por não conhecer as dimensões sicas. Quanto ao espaço des nado aos docentes dos cursos, a
Professora Adriana voltou a ressaltar a es ma va de 15 novos docentes para o Curso de Direito, bem
como lembrou a demanda do Curso pela previsão de um núcleo de prá cas jurídicas, com
determinadas especificações que permitam o melhor atendimento à comunidade. A Professora
Renata sugeriu que poderia ser ú l para um dimensionamento mais acurado que se pudesse
conferir in loco, no que obteve o retorno do Gustavo no sen do da viabilidade de visita ao local,
mediante prévio agendamento a ser solicitado pelos interessados via e-mail, respeitados os cuidados
e protocolos de saúde em vigor durante a pandemia. Posta em votação a proposta de alocação do
prédio acadêmico III, ela foi aprovada. Registre-se, a pedido da Professora Adriana, sua abstenção e o
mo vo que manifestou: por não se sen r à vontade para tomar parte em decisão de tamanha
responsabilidade e impactos para o funcionamento do Curso que coordena, antes de estar
suficientemente segura sobre se as dimensões atribuídas a ele atenderão as necessidades do
mesmo. Ponto 9. Processo nº  23100.002969/2021-25 – ad referendum da nova banca de concurso
de RP. Foi colocada em votação a alteração ad referendum da banca examinadora do processo
sele vo de que trata o referido processo, des nado a contratação de professor subs tuto do Curso de
Relações Públicas, que ficou com a composição que segue: Alciane Nolibos Baccin, Cristóvão
Domingos de Almeida, Eloisa Joseane da Cunha Klein, Domingos Sávio Campos de Azevedo (suplente)
e Erick de Melo Maciel (suplente). Aprovado pelo Conselho. Ponto 10. Minuta para professor tular
- Processo nº 23100.008119/2019-16. O Professor Valmor descreveu sucintamente a tramitação do
processo, sendo que, no atual estágio da discussão, cada campus terá de trazer sua contribuição.
Colocou o tema em debate e, ao final, a minuta foi aprovada, com as sugestões do Campus São Borja,
que seguem anexas a esta Ata, para fins de serem autuadas no Processo 23100.006284/2021-58,
conforme Despacho 0500000, exarado pela CPPD junto ao Processo 23100.008119/2019-16. No curso
da discussão, o Professor Valmor relatou que o CONSUNI deliberou que o processo siga os trâmites da
progressão docente, acrescentando que as contribuições foram compiladas pela CPPD em nova
minuta. O Professor Leandro, então, levantou dúvida em relação à pontuação necessária, tecendo
uma série de ponderações de ordem técnica, de maneira que o Professor Valmor pediu para que as
encaminhasse à Direção a fim de que pudessem ser incorporadas ao debate em torno da Minuta. O
Professor Ronaldo pontuou sobre a necessidade de não ficar a cargo da Reitoria definir quan ta vo
de vagas, tendo em vista que se trata de direito a ser assegurado a todos os docentes que
implementarem os critérios para progressão. No que foi acompanhado pelo Professor Leandro, para
quem a progressão deve ser automá ca, não cabendo, portanto, limitação de vagas. O Professor
Valmor, em seguida, somou-se ao entendimento dos colegas, informando que os diretores também se
manifestaram nesse mesmo sen do, estranhando, inclusive, que a proposta de limitação vesse sido
levantada, por tão ques onável do ponto de vista legal que foi considerada pelo conjunto dos
dirigentes dos campi. Para a Professora Adriana Can ni, é adequado estabelecer critérios para a
promoção, mas não lhe parece correto limitar as vagas. Ponto 11. Relatório Final de Capacitação.
Servidor Alex Sander Barcelos Retamoso. O Professor Valmor registrou que o servidor Alex já está
atuando, desde seu retorno do afastamento, no suporte técnico-administra vo ao Setor de Estágios e
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Convênios e submeteu o Relatório Final de Capacitação a nente ao referido afastamento à
apreciação dos conselheiros presentes. Relatório aprovado. Ponto 12. Assuntos Gerais. Nos assuntos
gerais, Gustavo trouxe informes sobre a questão orçamentária, destacando o quan ta vo de
recursos próprios previstos para o Campus neste exercício, da ordem de R$ 85.702,85, e a
possibilidade que foi aberta para a reversão de parte desses recursos de custeio para despesas de
capital, permi ndo assim inves -la na aquisição de equipamentos. O Coordenador Administra vo
apresentou a proposta de reversão de verbas de custeio, no valor de R$ 45.960,00, para compra de
10 notebooks (contemplados pelo Pregão nº 12/2012), considerada a especial demanda por
equipamentos de informá ca exigida pelas a vidades remotas decorrentes do cenário pandêmico.
Teceu, ainda, um panorama de como ficarão, nesse novo arranjo, as es ma vas de despesas de
custeio, distribuídas entre itens como edição de e-books, impressão de livros sicos e material de
consumo. O Professor Valmor complementou destacando que as informações sobre recursos
disponíveis são dinâmicas, mudam ao longo do ano, em função das restrições impostas à execução do
orçamento da Universidade. Seguiu-se o debate em torno da matéria em pauta, com contribuições e
dúvidas manifestadas por conselheiros, como a que o Professor Leandro levantou a respeito da
previsão dos registros cabíveis, como o de ISBN, no caso das publicações a serem custeadas na
programação apresentada na reunião. Gustavo enfatizou que é obrigação da empresa contratada pela
Universidade fazer esse registro, bem como atender todas as demais especificações do edital de
licitação que rege a contratação. Luis André enumerou as referentes aos livros sicos, como o limite
de 300 páginas e ragem de 150 impressões, divulgando-as no chat da reunião. O Coordenador do
Curso de Jornalismo ques onou, ainda, se a exigência de conselho editorial e registro de ISBN está
clara também para e-books. Luis André, então, jogou no chat as obrigações da empresa contratada
para o serviço de diagramação eletrônica e projeto gráfico para produção de livro em formato digital
(e-book), que incluem a responsabilidade da empresa contratada de apresentar conselho editorial
nacional ou internacional e registro ISBN, bem como registro no DOI, ficha catalográfica, dentre
outros itens. O Professor Fernando sugeriu que o valor não fosse definido por po de obra, mas que
ficasse a referência do valor para que os Cursos pudessem optar por livro impresso ou e-book (já que
os valores são quase os mesmos). Quanto à des nação dos notebooks cuja aquisição foi proposta,
ficou acordado que cada uma das unidades ficará a cargo de cada uma das Coordenações de Curso.
Encaminhou-se votação sobre a reversão de custeio para capital, no valor citado acima, para
despesas com aquisição de dez notebooks. Aprovado pelo Conselho. Em seguida, passou-se ao
encaminhamento de votação sobre a definição de prioridades em relação a duas despesas previstas
anteriormente para este exercício (construção de calçada em frente ao Campus II e Curso de Max
QDA, Software de Pesquisa), mas que uma delas terá de ser preterida neste momento, de modo a que
o total de gastos es mados não ultrapasse o limite de recursos próprios da UNIPAMPA des nados
ao Campus São Borja. Escolhida pelo Conselho, em votação, a opção pela calçada. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, às 12h01min, da qual, para constar,
eu, Jeferson Andrade Duda, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho e por
mim.

Assinado eletronicamente por JEFERSON ANDRADE DUDA, Assistente em Administração, em
14/05/2021, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CARMEN REGINA ABREU GONCALVES, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/05/2021, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, de
acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por GUSTAVO DE CARVALHO LUIZ, Coordenador(a)
Administrativo(a), em 14/05/2021, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com
as normativas legais aplicáveis.
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Assinado eletronicamente por FERNANDO SILVA SANTOR, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 14/05/2021, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EVERALDO RODRIGUES AQUINO, Aluno, em 17/05/2021, às
07:21, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ADRIANA HARTEMINK CANTINI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 17/05/2021, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por RENATA PATRICIA CORREA COUTINHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 17/05/2021, às 19:17, conforme horário oficial de Brasília, de
acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ERICK DE MELO MACIEL, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 18/05/2021, às 20:50, 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
0521573 e o código CRC D46BDAA4.

Referência: Processo nº 23100.007654/2021-74 SEI nº 0521573
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