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ATA 6/2021 CONSELHO DO CAMPUS SÃO BORJA

 Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2021, às 14 horas, pela plataforma Google Meet, realizou-
se a sexta Reunião Ordinária do Conselho do Campus São Borja da Universidade Federal do Pampa,
sob a Presidência do Professor Valmor Rhoden e com o comparecimento dos seguintes conselheiros:
Thiago Sampaio, coordenador acadêmico; Gustavo Luiz, coordenador administra vo; coordenadores
dos cursos de graduação e pós-graduação: Ronaldo Colvero (História EAD); Carmen
Nogueira (Geografia EAD); Claudete da Cruz (Licenciatura em Ciências Humanas); Edson Paniagua
(Ciência Polí ca); Leandro Comasse o (Jornalismo); Lisianne Ceolin (Direito); Monique Vieira (Serviço
Social); Paula Pavan (Relações Públicas); Renata Cou nho (PPGCIC); Muriel Pinto (PPGPP);
representantes das categorias: Beno Poll, Eduardo Mar nez e Luís André Padilha, representantes
TAEs; Thiago Cestari, representante da comunidade externa; Everaldo Aquino e João Garcez,
representantes discentes; Erick Maciel, coordenador da Comissão Local de Extensão; Fernando Santor,
representante da Comissão Local de Pesquisa. Registrada a presença do professor César André Luiz
Beras. Jus ficou ausência na reunião a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda,
professora Roberta Thier. Pauta da reunião: Ata 05/2021; Assuntos referentes a Ensino, Pesquisa e
Extensão; Relatório de acordo de cooperação; Relatório de Convênio; Atos Ad referendum;
Pedido de redistribuição; Assuntos gerais. O diretor do Campus iniciou a reunião cumprimentando
aos presentes e transmi ndo boas-vindas ao novo integrante do Conselho do Campus, professor
Thiago Cestari, vinculado ao Ins tuto Federal Farroupilha, que passa a integrar o Conselho como
representante da comunidade externa. O professor Thiago recebeu a saudação do diretor do Campus
e comunicou ser professor na área de Química do IFFar, além de atuar nas Comissões de Ensino e de
Extensão daquela ins tuição.  Em seguida, o diretor do Campus informou o pedido de alteração na
redação da Ata 05/2021, e os conselheiros decidiram que a apreciação da Ata será realizada na
próxima reunião. O presidente do Conselho solicitou aos presentes que, ao se realizarem votações na
reunião, os par cipantes registrem seus votos por escrito no Chat da plataforma de reunião. Assuntos
referentes às ações de Extensão: o professor Erick Maciel informou que professores subs tutos
podem par cipar de ações de extensão que sejam registradas na Universidade, desde que estas sejam
coordenadas por servidor do quadro efe vo. Também falou sobre cadastro de avaliadores Ad hoc da
PROEXT/UFGD; em seguida, comunicou sobre a chamada para submissão de textos da revista
Expressa Extensão. O coordenador da Comissão Local de Extensão comentou também sobre o VIII
Congresso de Extensão e Cultura da UFPel, que está com inscrições abertas. Em seguida, falou sobre
as novas regras para recebimento de projetos e sobre o calendário de reuniões da CLExt, que ficou
definido com as seguintes datas: 06/08; 10/09; 08/10; 05/1 e 10/12 das 14h30min às 15h30min. O
professor Erick comunicou a atualização dos seguintes projetos de extensão: “Formação e Assessoria
em Polí cas Sociais no município de São Borja”, coordenado por Rosilaine Coradini Guilherme;
“Formação Profissional sobre a primeira infância no município de São Borja”, coordenado por Andréia
Almeida; e “AceSSo: Comunicação, Formação e Aprimoramento Profissional no Serviço Social”,
coordenado por Monique Bronzoni Damascena. Em seguida, foram apresentados os projetos
novos: "Núcleo de Estudos e Produção em Fotografia da Unipampa – NEPFOTU (Quinta Edição)",
coordenado pela docente Denise Teresinha da Silva; e "Gestão de marke ng para organizações de
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coordenado pela docente Denise Teresinha da Silva; e "Gestão de marke ng para organizações de
fronteira edição 2021: o potencial de um município histórico para empreendimentos turís cos
inovadores na região das Missões", coordenado pelo docente João Antônio Gomes Pereira. Os projetos
de extensão foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. Os projetos aprovados
em Atos Ad referendum foram: "Prá cas Restaura vas e Violência Domés ca: ins tuindo a
comunicação não violenta", coordenado pela Professora Simone Barros de Oliveira; "Mulheres Sem
fronteiras", coordenado pela Professora Jaqueline Carvalho Quadrado; "Sociedade, sustentabilidade e
direitos fundamentais: Uma análise nos estudos de direitos humanos e polí cas Públicas", coordenado
pela Professora Jaqueline Quadrado; "De olho no meu prato: escolhas alimentares e de saúde mais
saudáveis", coordenado pelo servidor Gabriel Missaggia Bono o; "Revista Unifica: divulgação
cien fica e cultural da Unipampa", coordenado pela Professora Alciane Nolibos Baccin; "I Curso
Direitos Humanos e Polí cas Públicas aplicados à educação", coordenado pela Professora Jaqueline
Quadrado; e "Des nos Turís cos Inteligentes e Comunicação para o Geoparque 4ª Colônia (aspirante
Unesco)", coordenado pelo(a) Professor Tiago Costa Mar ns. Os projetos foram de Extensão
aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. Assuntos relacionados a Ensino: a
professora Claudete, coordenadora da Comissão Local de Ensino, falou sobre as normas para a
submissão de projetos e informou que não há obrigatoriedade de constar um servidor TAE na equipe
executora dos projetos. A professora também informou sobre os critérios de avaliação dos projetos de
ensino, e ressaltou que entre os itens consta a questão do orçamento. Para tanto, recomenda que o
pesquisador indique no resumo do projeto se há necessidade ou não de constar o detalhamento
acerca do orçamento. Na sequência, foi comunicada a nova composição do  Núcleo Docente
Estruturante do curso de Serviço Social: Na sequência, foi comunicada a nova composição do 
Núcleo Docente Estruturante do curso de Serviço Social: Professora Claudete informa sobre a
alteração da portaria 404/2021 e informando o ingresso de novo membro, a Professora Elisangela
Pessoa, e nova composição ficou cons tuída pela Professora Simone Barros de Oliveira (presidente);
Professora Rosilaine Coradini Guilherme, Secretária; Professor Jocenir de Oliveira Silva;
Professor Jorge Alexandre da Silva; professor José Wesley Ferreira; professora Monique Soares Vieira;
Professora Solange Emilene Berwig; e professora Elisângela Maia Pessoa. A nova composição do NDE
do curso de Serviço Social foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Núcleo
Docente Estruturante do curso de Ciência Polí ca: a professora Claudete comunicou que aprovou
via ad referendum na Comissão Local de Ensino a solicitação do coordenador de Curso de Ciência
Polí ca, Professor Edson Paniagua, sobre a alteração da Portaria 2192/2019. a professora Claudete
comunicou a saída da professora Adriana Hartemink Can ni do Núcleo Docente Estruturante do curso
de Ciências Sociais – Ciência Polí ca, e o ingresso do professor Ronaldo Colvero. Desta forma, o NDE
do curso de Ciências Sociais – Ciência Polí ca a ter a seguinte composição, aprovada pela CLE em ato
Ad referendum: Thiago da Silva Sampaio (Presidente); Edson Romário Monteiro Paniágua (secretário);
Gerson de Lima Oliveira; Muriel Pinto; Domingos Sávio Campos de Azevedo; Ronaldo Bernardino
Colvero. A composição do Núcleo Docente Estruturante do curso de Ciência Polí ca foi aprovada por
unanimidade pelos conselheiros presentes. Relatório de curso de Especialização: a coordenadora da
Comissão Local de Ensino apresentou também o Relatório final do curso de Especialização em
Prá cas de Comunicação Não Violenta e Cultura de Paz (processo 23100.014537/2020- 86),
coordenado pela professora Adriana Can ni. O relatório do curso de Especialização foi aprovado por
unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida, apresentou os seguintes Projetos de Ensino,
já aprovados pela comissão local: "Seminário de Integração Acadêmica em Publicidade e Propaganda
Digital – SEMIAC_D PP 2021", coordenado por João Antônio Gomes Pereira; "Revista Unifica:
divulgação cien fica e cultural da Unipampa",  coordenado por Alciane Nolibos Baccin; "Monitoria
para a disciplina de Telejornalismo II", coordenado por Roberta Roos Thier. Os projetos de ensino
foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Pedido de professor subs tuto : O
professor Thiago comunicou aos conselheiros a necessidade de professor subs tuto para a docente
Keli Krause, e falou sobre o pedido de professor subs tuto para a professora Susana Cesco,
aproveitando docentes aprovados do edital 138/2021, e comentou sobre a maior demanda de
docentes para o Campus. Com a volta da professora Priscila Rodrigues, não poderá mais ser
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nomeado o candidato aprovado como professor subs tuto para essa professora, então esse candidato
será nomeado para a vaga de professor subs tuto da professora Suzana Cesco. O pedido de professor
subs tuto para a docente Keli Krause foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros
presentes. Assuntos referentes a Pesquisa: O coordenador da Comissão Local de pesquisa, professor
Fernando Santor, apresentou para apreciação os seguintes Projetos: "Espaço Urbano e segurança
pública", coordenado pela professora Jaqueline Carvalho Quadrado; "Educação, Comunicação e
Pandemia: a realidade brasileira e colombiana", coordenado pela professora Carmen Regina Abreu
Gonçalves; e "Cartografia do ensino de Publicidade e Propaganda: o cenário dos Cursos no Estado do
RS" coordenado pelo professor Fernando Silva Santor.  Os projetos foram aprovados por unanimidade.
Em seguida, foram apresentados dois Relatórios finais de projetos de Pesquisa,
também aprovados por unanimidade: “A perspec va hedonista no cinema noir e neonoir italianos"
coordenado pelo professor Alexandre Rossato Augus , e "O Jornalismo tem cor: Quais os Desafios
Enfrentados por Jornalistas negros no Rio Grande do Sul?" coordenado pela professora Sara Alves
Feitosa. Ato Ad referendum - Indicação de novos integrantes para a CPPD Local: o professor Valmor
comunicou a indicação dos professores Alexandre Rossato Augus , como tular, e professor Jocenir
de Oliveira Silva, como suplente, para integrar a CPPD. A indicação dos novos membros da CPPD
Campus São Borja foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Pedido de
redistribuição de docente (Processo 23116.002152/2020-05): o coordenador acadêmico do Campus
apresentou o pedido de redistribuição do professor César André Luiz Beras, para a Universidade de
Rio Grande (FURG). O pedido de redistribuição do professor César André Luiz Beras foi aprovado de
forma unânime pelos conselheiros presentes,  com a contrapar da do código de vaga nº 261393 para
o Campus São Borja da Unipampa. Relatório de A vidades da docente Andréa Becker Narvaes -
Acordo de cooperação técnica entre Unipampa e UFSM (Processo 23100.003702/2018-50): o
presidente do Conselho apresentou o relatório do acordo de cooperação técnica firmado entre a
Universidade Federal do Pampa e a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, que consis u na
cedência da docente Andrea Becker Narvaes para a UFSM, para a execução do Projeto de
Pesquisa "Formação inicial de professores: complexidades, democra zação e imaginário", no período
de 19 de março de 2019 a 19 de março de 2021. O relatório de a vidades desempenhadas pela
professora Andréa Narvaes, no referido Acordo de Cooperação, foi aprovado por unanimidade pelos
conselheiros presentes. Relatório final de a vidades do Acordo de Cooperação Técnica entre
Universidade Federal do Pampa e Prefeitura Municipal de Itaara (Processo 23100.000043/2012-
12): o professor Valmor apresentou o relatório do Convênio firmado entre a Universidade Federal do
Pampa e a Prefeitura Municipal de Itaara/RS, que havia sido enviado pra apreciação dos conselheiros
via SEI. O relatório do Acordo de Cooperação entre Unipampa e Prefeitura Municipal de Itaara foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Assuntos gerais: o
professor Valmor avisou que estará em férias de 17 a 31 de julho, e o professor Thiago responderá
pela direção nesse período. Em seguida, o diretor do Campus informou sobre a implantação da
Emissora de Rádio. Na semana anterior, o Campus recebeu a visita da empresa de engenharia
responsável pela instalação da antena, além dos demais levantamentos técnicos necessários. A antena
será instalada no centro da cidade, não sendo possível a instalação no Campus pela proximidade da
área com a Argen na, o que acarretaria perda de sinal, e pela proximidade ao aeroporto do
município. O diretor informou também que já existe um GT para implantação da rádio e criação da
programação, do qual par cipam docentes e TAEs da área de audiovisual do Campus. A previsão de
instalação é para 2022, e o Ministério das Telecomunicações vem acelerando os processos de
instalações de emissoras educa vas, o que é benéfico para a instalação da rádio do Campus. Após, o
professor Valmor informou que no dia 13 de julho ocorrerão as cerimônias de Colação de Grau e
convidou a todos para acompanharem os eventos, que serão realizados de forma remota e
transmi dos no YouTube pelo canal da Assessoria de Comunicação Social. Em seguida, o professor
Fernando, que havia solicitado uma pauta, falou sobre o Edital 258, aberto pela DAINTER, solicitando
estagiários nas áreas de Relações Internacionais e de Publicidade e Propaganda. O professor
manifestou seu descontentamento com a forma como a área de Publicidade e Propaganda foi
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considerada na elaboração do Edital, pois a vaga para estagiário de Relações Internacionais era
específica para alunos de Relações Internacionais, enquanto que a vaga para estagiário de
Publicidade era para alunos de Publicidade e Propaganda ou alunos de qualquer outro curso, o que dá
margem à interpretação de que "basta saber mexer", desrespeitando as atribuições do estagiário e a
área de conhecimento. O professor Ronaldo corroborou a fala do professor Fernando e sugeriu que o
Conselho manifeste repúdio ao Edital, e o professor Edson ponderou que não é apenas nessa área que
ocorre esse po de desqualificação. A professora Claudete ponderou que essa questão deve
primeiramente ser deba da no âmbito do curso, e que o curso encaminhe observação diretamente à
equipe responsável pela elaboração do Edital. O professor Edson concordou com a professora
Claudete, mas reforçou que uma manifestação do curso tendo o respaldo do Conselho do Campus terá
maior alcance, pois é importante o Conselho se posicionar sobre os critérios dos Editais. A professora
Claudete observou que no curso de Ciências Humanas também tem ocorrido esse po de problema,
pois alguns Editais são abertos para a área de Geografia, por exemplo, e não preveem a possibilidade
de que graduandos da área de Ciências Humanas possam concorrer. O professor Valmor comentou
que os cursos vêm tendo alguns êxitos nas manifestações quanto aos editais, como nessa situação que
envolvem as áreas de Ciências Humanas, mas que é importante que se registrem essas
manifestações. O conselheiro Beno comentou seu estranhamento sobre o fato de que o Edital tenha
sido elaborado sem a consulta ao curso responsável pela área que está sendo solicitada, pois é
atribuição dos cursos definir os critérios para seleção de estágio em cada área. O professor Fernando
relatou que o curso não havia sido no ficado sobre a elaboração desse Edital, e afirmou que levará
essa questão para ser discu da no colegiado do curso, e a coordenadora do curso trará a decisão do
curso ao Conselho. Nada mais havendo a tratar, às 15 horas e 15 minutos 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 03/08/2021, às
10:09, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por JOAO AURI GARCEZ, Aluno, em 08/08/2021, às 17:29, 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
0582853 e o código CRC C3EF37E2.

Referência: Processo nº 23100.011472/2021-06 SEI nº 0582853
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