
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Aos 21 dias do mês de junho do ano de 2021, às 14 horas, via Google Meet, no endereço
h ps://meet.google.com/yzw-jerq-mws, realizou-se a quinta Reunião ordinária do Conselho do
Campus São Borja da Universidade Federal do Pampa, sob a Presidência do diretor do Campus,
professor Valmor Rhoden, e com o comparecimento dos conselheiros: Thiago Sampaio, coordenador
acadêmico; Gustavo Carvalho, coordenador administra vo; coordenadores dos cursos de graduação e
pós-graduação:  Carmen Nogueira (Geografia EAD), Claudete Cruz (Ciências Humanas), Leandro
Comasse o (Jornalismo), Lisianne Ceolin (Direito), Paula Pavan (Relações Públicas), Roberta Thier
(Publicidade e Propaganda), Sara Epitácio (Ciência Polí ca), Ronaldo Colvero (História EAD), Muriel
Pinto (PPGPP), Renata Cou nho (PPGCIC); Erick Maciel, representante da Comissão de Extensão;
Fernando Santor, representante da Comissão de Pesquisa; Domingos Sávio Campos de Azevedo,
representante docente; Eduardo Mar nez, Beno Poll e Luís André Padilha, representantes TAEs; e,
secretariando a reunião, a servidora Ka a Seckler. Registradas as presenças da professora Nola
Gamalho e do professor João Antônio Pereira. O Presidente iniciou os trabalhos colocando em votação
a Ata da reunião anterior, realizada em maio de 2021, cuja cópia foi distribuída previamente para
análise dos membros, via SEI. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem restrições. Pauta da
reunião: Aproveitamento de candidato aprovado em concurso; Atos Ad referendum; Assuntos
referentes a Ensino, Pesquisa e Extensão;  Alteração no PPC de Ciências Humanas; Novo PPC do curso
de Jornalismo; Aprovação do NDE e da nova coordenação do curso de Direito;  Relatório de
afastamento para capacitação TAE; Instalação de splits no prédio acadêmico III; Acordo de
cooperação entre Unipampa e Prefeitura de São Borja; Assuntos Gerais. Aproveitamento de
candidato aprovado em processo sele vo (Edital 138/2021): O diretor do Campus comunicou a
possibilidade de aproveitamento de candidato aprovado em processo sele vo para professor
subs tuto (Edital 138/2021), para a vaga na área de Ciências Humanas - Ciência Polí ca, oriunda da
mudança provisória de exercício da professora Susana Cesco (por acompanhamento de cônjuge). Foi
colocada em votação e aprovada pela maioria dos conselheiros presentes a solicitação de
aproveitamento de candidato aprovado em processo sele vo (Edital 138/2021), com
sete abstenções (prof. Ronaldo, prof. Renata, prof. Erick, prof. Lisianne, prof. Leandro, prof. Roberta,
TAE Beno) e nenhum voto contrário. Coordenação do curso de Direito e NDE do curso: Na sequência
da reunião, o diretor do Campus cedeu a palavra à professora Lisianne, que comunicou o pedido de
renúncia ao cargo da professora Adriana Can ni, e a eleição feita no colegiado do curso para a
coordenação subs tuta. Foi eleita pelo colegiado do curso a professora Aneline dos Santos Ziemann
Lúcio, como nova coordenadora subs tuta, e a alteração na composição da coordenação do curso foi
aprovada pela direção do Campus em ato Ad referendum. A eleição da professora Aneline Lúcio como
coordenadora subs tuta do curso de Bacharelado em Direito foi aprovada por unanimidade pelos
conselheiros presentes. Registrada a presença da professora Sara Epitácio a par r deste momento da
reunião (não par cipando, portanto, das votações anteriores).  Na sequência, a professora Lisianne
apresentou a nova composição do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Direito,
que passa a contar com os seguintes membros: Lisianne Pintos Sabedra Ceolin (presidente); Aneline
dos Santos Ziemann Lúcio (secretária); Adriana Hartemink Cantini; Edson Romário Monteiro Paniagua;
Ronaldo Bernardino Colvero. A nova composição do NDE do curso de Direito foi aprovada por
unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida, foi deba da a questão da necessidade de
elaborar os regimentos dos NDEs dos cursos. Oferta de componentes curriculares do semestre
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2021/2 dos cursos de pós-graduação (mestrado): o o professor Muriel apresentou o quadro com a
oferta de componentes curriculares do Programa de Pós-graduação em Polí cas Públicas - PPGPP -
para o semestre 2021/2, que inicia no dia 16 de agosto. A oferta de componentes curriculares do
PPGPP para o semestre 2021/2 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a professora Renata
apresentou o quadro com a oferta de componentes curriculares do Programa de Pós-graduação em
Comunicação e Indústria Cria va - PPGCIC. A oferta de componentes curriculares do PPGCIC para o
semestre 2021/2 foi aprovada de forma unânime pelo Conselho. Alteração no Projeto Pedagógico
do curso de Licenciatura em Ciências Humanas: a professora Claudete explicou a mudança na noção
de PRÁTICA no PPC 2019 do Curso de Ciências Humanas, com base no Parecer CNE/CP nº
22/2019, que trata sobre a Resolução CNE/CP nº 2/2019, passando de PRÁTICA COMO COMPONENTE
CURRICULAR para PRÁTICA DOS COMPONENTES CURRICULARES. A alteração no Projeto Pedagógico
do curso de Ciências Humanas foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros
presentes. Regimento do NDE do curso de Publicidade e Propaganda: par cipou da reunião o
professor João Antônio Gomes Pereira, que apresentou em slides o Regimento do curso de
Publicidade, aprovado pelo colegiado. O Regimento do curso de Publicidade e Propaganda foi
aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida, discu u-se a tramitação dos
regimentos dos NDEs, e levantou-se a sugestão de que sejam apreciados apenas nas instâncias dos
cursos; o professor Valmor informou que há reunião com a reitoria, em que será discutido o prazo que
foi estabelecido para que os cursos elaborem seus Regimentos de NDEs, e que essa questão do fluxo
de aprovação dos documentos. Projeto Pedagógico do curso de Jornalismo: o professor Leandro
apresentou as alterações feitas no Projeto Pedagógico do curso de Jornalismo. O curso passa a ter
carga horária de 3200 horas, 480 horas de a vidades de extensão - como integrantes de componentes
curriculares,  que apresentou as alterações feitas no PPC do curso de Jornalismo, e explicou algumas
delas. Foram inseridos dados como carga horária das atividades de extensão,. O coordenador do curso
de Jornalismo discorreu sobre as alterações na carga horária do curso, e explicou que a turma que
ingressou em 2021 possivelmente migrará para a nova matriz curricular, e já consta  no PPC a grade
de equivalência das disciplinas. O novo Projeto Pedagógico do curso de Jornalismo foi aprovado pelos
conselheiros presentes, havendo apenas uma abstenção (Conselheiro Beno Poll).  Encargos docentes:
na sequência da reunião, o professor Valmor e o professor Thiago discorreram sobre a questão dos
encargos docentes durante a vigência do ensino remoto. Como alguns professores não estão
conseguindo ministrar componentes que são presenciais, a orientação é que a coordenação
acadêmica fique responsável por passar atividades especiais para que o professor possa compensar. O
coordenador acadêmico relatou o problema ocorrido com a professora responsável pela disciplina de
LIBRAS, que precisa ser ministrada presencialmente. A professora Keli teve problema ao encaminhar
a sua progressão devido a esse impedimento de ministrar seus componentes de forma presencial, e
isso acarretou não ser possível realizar sua progressão docente. O professor Muriel relatou o que fora
deba do durante o início do semestre de 2020-1, no GT da Unipampa sobre ensino remoto uma
minuta de encargos docentes, em que havia a proposta de que cada crédito valeria em dobro para
questões de progressão docente. Essa proposta foi encaminhada à Procuradoria da Unipampa para
estudo não indo a diante a mesma  em virtude de que é a LDB que rege estes encargos. A discussão
jurídica da minuta transcorreu quase que na totalidade do semestre de 2020-1. O campus de São
Borja discutiu a devida minuta na comissão de ensino local e Conselho de Campus na época, levando a
discussão para a base dos cursos, deixando a cada curso a deliberação de quantos créditos poderiam
ofertar naquele momento por docente, visto que não se sabia a real dimensão da força de trabalho no
ensino remoto. Na época não havia a noção exata de como transcorreria o trabalho durante a
pandemia, e hoje sabemos que a carga de trabalho em regime remoto é muito maior; no entanto,
não vemos estabelecida uma norma va sobre encargos docentes durante a pandemia. Outras
universidades, como a UFPel, por exemplo, já têm essa norma va. Após a não consolidação dos
encargos docentes nas AERE’s o campus deliberou para 2020-2 que cada curso man vesse a carga
horário de 8 créditos mínimos por docente. Com essas indefinições, acontecerão situações como as
que professores solicitam progressão e têm seus pedidos "trancados". O professor Thiago comentou
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sobre professores que es veram sem ministrar aulas durante alguns meses, em como contabilizar
essas aulas. O professor Muriel salientou que é importante que o Campus debata e elabore um
posicionamento sobre essa questão, a ser levado para as demais instâncias da
ins tuição, principalmente pensando na situação de docentes que ministram aulas prá cas, e
complementou que é importante revisar o que já foi discu do no GT. Códigos de vaga docente para
o curso de Direito: Após o debate sobre os encargos docentes, a professora Sara pediu para se
manifestar sobre a questão das dez vagas docentes (códigos de vaga) que foram des nados
recentemente ao curso de Bacharelado em Direito. A professora destacou que, como está atuando na
coordenação do curso, ainda que em mandato pro tempore, ela tem como responsabilidade atentar
para as necessidades do curso, como o fato de que, com a saída da professora Angela, o curso conta
atualmente com apenas dois professores que têm formação em Ciência Polí ca. Um dos argumentos
para a des nação das vagas é que essas vagas foram acordadas entre os cursos, mas ela não
encontrou as Atas que registram esses acordos. O professor Valmor esclareceu que, desde que a atual
gestão entrou em exercício, em fevereiro deste ano, tem-se buscado incessantemente suprir essas
vagas, e destacou que, no cenário atual das universidades públicas, é extremamente posi vo que o
Campus seja contemplado com essas dez vagas, quando há poucos meses não se nha nem aceno de
quando essas vagas necessárias para o curso viriam de fato. O segundo passo, após a garan a das
vagas, é ar cular juntamente com os cursos, por isso uma reunião foi realizada com as coordenações
de curso na semana passada. Das dez vagas, sete são para perfil de 40 horas com Dedicação
exclusiva, e três vagas são para regime de 20 horas semanais, sendo previsto que o professor,
posteriormente, possa aumentar a carga horária para 40 horas e também possa aderir ao regime de
dedicação exclusiva, se optar por fazê-lo. A par r disso, os cursos têm de discu r as dez vagas. O
curso de Direito começou com vagas docentes que eram originalmente do curso de Ciência Polí ca,
houve o referido acordo para que fossem cedidas. Temos ciência dessas vagas, mas também
entendemos que são sa sfatórias, visto que já estão previstos concursos para a área de Ciência
Polí ca - para a vaga do professor Augusto Clemente, além da vaga do professor Daniel, que já foi
suprida (professora aprovada no concurso já entrou em exercício), além dos professores subs tutos.
Isso posto, os cursos devem pensar os perfis necessários e realizar os encaminhamentos. Também
pensamos em solicitar, pela quan dade de concursos, que sejam realizadas em Bagé, via Progepe, as
provas, visto que a PROGEPE conta com estrutura maior para atender as demandas de concursos. O
diretor do Campus salientou que isso não significa que o Campus não vá pleitear mais vagas, o
Campus seguirá atuando para suprir as demandas de todos os cursos, mas deve-se destacar que é
muito importante já ter garan do essas dez vagas para o curso de Direito. A professora Sara
ques onou como os códigos de vagas são discu dos, e ressaltou a necessidade do curso de Ciência
Polí ca, que só conta com dois professores que são cien stas polí cos. O professor Sávio relatou o
histórico das vagas originárias do curso de Ciência Polí ca que foram des nadas ao curso de Direito.
Ele comentou que as vagas que foram preenchidas pela professora Lisianne e pela professora Adriana
foram pensadas para garan r a implantação do curso, e que o curso que deveria ter onze professores
pelo cálculo da Matriz ANDIFES, atualmente não conta com esse número. O professor Valmor
comentou que pela RAP, que prevê 18 alunos por professor, a Unipampa tem dificuldade em obter
novas vagas, visto que a RAP é de 11 alunos por docente, segundo informações prestadas pela
reitoria. Por isso, a prioridade é que sejam atendidos os cursos que não tenham as vagas completadas,
como cursos que foram implantados recentemente - caso do curso de Direito, em São Borja, e de
Medicina, em Uruguaiana. Nós incluímos isso porque já havia a possibilidade de vagas docentes que
foram alocados em outro curso fossem devolvidas; por isso agora deve-se pensar nas necessidades
dos cursos. A professora Lisianne comentou que o primeiro acerto que houve previa que as duas
primeiras vagas seriam devolvidas ao curso, e essas duas vagas são da professora  Lisianne e da
professora Adriana, que ingressaram, respec vamente,em 2012 e 2013. Quanto às vagas
da professora Aneline, que veio por remoção, e da professora Marina, os perfis foram aprovados para
Ciência Polí ca, e não tem conhecimento sobre algum ajuste de devolução, embora entenda justo que
a vaga da Professora Aneline seja devolvida ao curso de Ciência Polí ca. O curso de Direito receberia
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cinco vagas de 40 horas - DE e mais três vagas de 20 horas semanais, o que não leva o curso até o
fim, mas ainda assim é uma no cia recebida com alegria. A professora Sara falou sobre as duas
vagas, que se pressupõe que sejam do curso de Ciência Polí ca, mas ques onou se seriam um pacto,
um acordo tácito, e ponderou que não se trata de disputar com outro curso, ou de pessoalizar a
discussão, mas que ela está em posição, como coordenadora de curso, de entender melhor como
essas questões são decididas. A coordenadora do curso de Ciência Polí ca rememorou a questão da
vaga docente que surgiu em 2018, e na época a professora Angela nha interesse na vaga (remoção
para Santana do Livramento) e professor Daniel também, então professora Angela inclusive havia se
disposto a ceder a preferência ao professor Daniel, que era uruguaio e, com a remoção para
Livramento, estaria mais próximo a sua cidade de origem; mas naquela época não havia ainda a
possibilidade da vinda da professora Aneline. O conselheiro Luís André comentou que, no pedido de
formalização do curso de Direito em São Borja, encaminhado ao Ministério da Educação, foram
solicitados professores para o curso de Direito, e no pedido constava o número de dezoito professores
para garan r o funcionamento do curso. Ao ter sido feita essa formalização, sinalizou-se a
necessidade de novas vagas, o que foi fundamental para que hoje essas vagas estejam sendo
disponibilizadas. O professor Ronaldo afirmou que, quando cursos são aprovados, é necessário um
quan ta vo de vagas para garan r a abertura do curso, o que beneficiou que Santana do Livramento
abrisse o curso antes, e que a luta por mais vagas docentes deve continuar, pois ambos os cursos (CP e
Direito) estão precisando de professores. O professor Sávio comentou que a dificuldade em implantar
o curso vem desde a fundação da universidade, em que havia uma demanda an ga da comunidade
pela abertura do curso de Direito em São Borja. Para ir adiante nesse processo, o curso de Ciência
Polí ca, em decisão do colegiado, resolveu ceder duas vagas, que depois seriam devolvidas ao curso.
Enfrentamos com isso muita objeção, dentro do Campus e de outros Campi também; mas foi com a
contratação de professoras da área do Direito - Adriana e Lisianne - que as trata vas para a
implantação do curso puderam ir adiante, e o curso pôde iniciar as a vidades. A professora Sara
reforçou que não se trata de travar uma "batalha entre Direito e Ciência Polí ca", mas de entender
como lidar com um recurso escasso e com muita demanda, sem pessoalizar essas questões, mas
colocando-as em discussão na reunião, que é um espaço legí mo para essa discussão. O professor
Valmor conclui o assunto - falando que é uma no cia muito boa que dará uma nova perspec va aos
cursos e campus. Assuntos relacionados a Ensino - Relatório de afastamento para capacitação do
servidor Alex Retamoso: o conselheiro Luís André apresentou para os conselheiros, o relatório
completo do afastamento para capacitação do servidor Alex Sander Barcelos Retamoso,
administrador no Campus São Borja, para cursar doutorado na UNISINOS, estando afastado de 2017 a
2021, retornando às atividades no Campus em maio do presente ano. O servidor apresentou relatórios
semestrais, os primeiros dentro dos prazos e os demais, com atrasos devido a mudanças como troca
de orientador, e outras questões. O relatório havia sido encaminhado para ciência dos conselheiros,
também por e-mail, e nele constam os relatórios semestrais com especificação das a vidades
desempenhadas pelo servidor. O administrador já apresentou o tulo de doutor, juntamente com o
relatório. Colocou-se em votação e foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes o
relatório final, juntamente com os relatórios semestrais, do afastamento para capacitação do servidor
Alex Retamoso. Instalação de aparelhos de ar-condicionado (Splits) no prédio acadêmico III: o
coordenador administra vo Gustavo Carvalho apresentou, em projeção na tela da reunião, a planta
do prédio acadêmico III e explicou como serão instalados os aparelhos de ar-condicionado, de acordo
com a capacidade do aparelho e as dimensões de cada sala de aula. Os splits de 18 mil BTUs serão
instalados nas salas de aula, os de 12 mil BTUs nas salas menores, e dois aparelhos de 60 mil BTUs
serão instalados no espaço des nado à biblioteca. Nenhuma objeção foi feita à forma como se dará a
instalação dos aparelhos de ar-condicionado no prédio acadêmico III. Acordo de cooperação entre
Unipampa e Prefeitura de São Borja: O diretor do Campus apresentou a Minuta de Acordo de
Cooperação técnica a ser celebrado entre a Universidade Federal do Pampa e a Prefeitura Municipal
de São Borja. Após análise dos conselheiros, a minuta de acordo de cooperação entre Unipampa e
Prefeitura Municipal de São Borja foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros
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presentes. Assuntos referentes a Extensão: o professor Erick apresentou os seguintes projetos, que
foram aprovados pela comissão local e pela direção do Campus, em Atos Ad referendum: "Feira de
Ciências Integradora à FECIPAMPA – Campus São Borja", coordenado pelo Professor Erick de Melo
Maciel; "Aula Magna do Curso de Direito do Campus São Borja", coordenado pela Professora
Lisianne Ceolin. Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros
presentes. Assuntos referentes à Pesquisa: o professor Fernando Santor apresentou os seguintes
projetos e relatórios de pesquisa, aprovados pela comissão local: "Parâmetros de inovações nas
narra vas digitais jornalís cas", coordenado pela professora Alciane Baccin; "Pobreza e Doença de
Alzheimer: em análise a gestão da doença e o acesso a polí cas públicas", coordenado por Elisângela
Pessoa; relatório do projeto "A perspec va hedonista no cinema noir e neonoir italianos", coordenado
por Alexandre Rossato Augus  (Relatório não aprovado pela comissão local em razão da não
observação dos prazos definidos ins tucionalmente para a entrega dos relatórios);  aprovação do
Relatório do Projeto "Narra vas transmídia de não ficção: metodologias de ensino (modos de
fazer)", coordenado pela professora Sara Alves Feitosa; "Envelhecimento e Desafios para o Mercado
de Trabalho", coordenado pela professora Elisangela Maia Pessoa; Alteração de carga horária de
pesquisador no projeto "O cenário polí co-par dário no Rio Grande do Sul pós-ditadura militar:
con nuação ou reformulação?", coordenado pelo professor Ronaldo Bernardino Colvero, e Projetos
novos: "Prá cas Restaura vas no enfrentamento à Violência Domés ca: Os CEJUSCs da Fronteira
Oeste do Rio Grande do Sul", coordenado pela professora Simone Barros de Oliveira;  "Conhecendo o
co diano escolar da Educação Básica a par r do olhar dos docentes e discentes", coordenado pela
professora Claudete Robalos da Cruz; 5) "As mulheres negras na produção do conhecimento de
resistência no Brasil", coordenado pela professora Monique Vieira. Todos os projetos e relatórios
foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. Assuntos gerais: Comissão de
Regimento do Campus - o conselheiro Beno Poll falou sobre os trabalhos da comissão para
elaboração de regimento do Campus, e sugeriu que seria importante, para se ter clareza legal quanto
aos procedimentos, que se instale uma Comissão Permanente de Legislação e Normas, para dirimir
dúvidas sobre questões legais e estatutárias. A comissão já fez um estudo preliminar para ser
apresentado aos colegas. O regimento interno é proposto em um grupo de trabalho, para depois ser
apreciado em Conselho. No Regimento Geral da Universidade, prevê-se que os regimentos dos Campi
poderão ser implementados. Isso posto, cabe ao Campus decidir se realmente quer ter um regimento
próprio, observando ainda que os setores e cursos podem ter seus regimentos também; após definir
se o Campus quer realmente ter seu regimento próprio, devem ser observadas três diretrizes: 1)
seguir a estrutura formal do Regimento Geral; 2) manter a sequência de assuntos conforme o
Regimento Geral; 3) aproveitar o que já consta na minuta do regimento. O conselheiro Luís André
relatou que par cipou da elaboração da primeira minuta do regimento, e que naquele momento o
regimento do Campus seria uma norma complementar ao Regimento da universidade. Sobre a
questão dos setores, antes cada Campus nha uma estrutura administra va, pois não havia sido
implantado ainda o SIORG. Os laboratórios nham regimentos internos, mas hoje há uma comissão
ins tucional que elabora as normas para funcionamento dos laboratórios. Registre-se que neste
momento os conselheiros Ronaldo e Carmen precisaram ausentar-se da reunião. Na sequência, o
conselheiro Beno também falou sobre a necessidade de se definir como será elaborado o regimento,
e comentou também sobre a falta de um organograma formal do Campus, que tenha setores
definidos, como a secretaria execu va - se este seria um setor ligado à direção apenas, ou a todo o
Campus, ou apenas ao gabinete do Diretor. Reunião com docentes: Em seguida, o diretor do Campus
falou sobre a reunião com o corpo docente do Campus, que será realizada no dia 23 de junho, via
Meet. Próxima reunião do Conselho e representação da comunidade externa: o diretor do Campus
informou que as reuniões ordinárias devem con nuar ocorrendo nas segundas-feiras no turno da
tarde, preferencialmente nas segundas segundas-feiras de cada mês, sendo a próxima dia 12 de
julho  e comunicou também que o IFFAR enviou os novos representantes da comunidade externa no
Conselho do Campus, que são servidores do Ins tuto Federal Farroupilha ( um tular  e um suplente)
respec vamente Thiago Nunes Cestari e Gerson Luis dos Santos.  No fim da reunião, o professor Sávio
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perguntou sobre a questão da eleição do coordenador do curso de Ciência Polí ca, e o professor
Valmor informou que ainda não há mudança no parecer da Reitoria. Aguarda-se parecer da
Procuradoria Jurídica sobre a questão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ka a Luisa Seckler, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Assinado eletronicamente por KATIA LUISA SECKLER, Secretário Executivo, em 12/07/2021, às
10:41, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EDUARDO AQUINO MARTINEZ, Técnico em Audiovisual, em
09/10/2021, às 15:37, 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
0568026 e o código CRC B212D408.

Referência: Processo nº 23100.008953/2021-26 SEI nº 0568026
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