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Aos quinze dias do mês de junho, realizou-se a quarta reunião ordinária do Conselho do Campus 1 

em 2020, desenvolvida pela modalidade Webconferência, no endereço <meet.google.com/asm-2 

wnps-jkx.>. Compareceram os seguintes membros do Conselho: Ronaldo Colvero, na presidência 3 

do Conselho; Muriel Pinto, coordenador acadêmico; Luís André Padilha, coordenador 4 

administrativo; coordenadores dos cursos: Denise Lima (Publicidade e propaganda); Edson 5 

Paniagua (Ciência Política), Erick Maciel (coordenador substituto – Ciências Humanas); Jaqueline 6 

Quadrado (Serviço Social); Leandro Comassetto (Jornalismo); Lisianne Ceolin (Bacharelado em 7 

Direito), Valmor Rhoden (Relações Públicas); Sara Feitosa (PPGCIC); Carmen Nogueira (PPGPP e 8 

Curso de Licenciatura em Geografia EAD/UAB); Simone Oliveira, representante da Comissão Local 9 

de Pesquisa; Monique Soares Vieira, representante da Comissão Local de Extensão; Adriana 10 

Cantini, representante docente; Eduardo Martinez e Ricardo Linhares, representantes dos 11 

servidores técnico-administrativos; Ewerton Ferreira, representante discente; e, secretariando a 12 

reunião, a servidora Katia Luisa Seckler. Pauta: Atas 03/2020 e 05/2020; Assuntos relacionados a 13 

Ensino, Pesquisa e Extensão; Atos Ad referendum; Proposta de retorno às aulas com atividades 14 

remotas; Agenda de reuniões e eventos do Campus; Assuntos gerais. Retorno às aulas com 15 

atividades remotas: o professor Ronaldo iniciou a reunião cumprimentando os presentes e 16 

explicando que, como alguns cursos e representações ainda não haviam enviado suas 17 

considerações sobre a proposta de retorno às aulas com atividades de ensino remotas, esta pauta 18 

será apreciada em reunião extraordinária, no dia 19 de junho, sexta-feira, à tarde. As coordenações 19 

de curso têm até o dia 17 de junho para enviar suas considerações à secretária do Conselho, que 20 

elaborará um documento único com todas as ponderações, enviará aos conselheiros no dia 18, 21 

para apreciação na reunião extraordinária. Os membros do Conselho manifestaram-se favoráveis a 22 

esta decisão. Atas 03/2020 e 05/2020: as Atas foram aprovadas por unanimidade pelos 23 

conselheiros presentes. Assuntos relacionados à Pesquisa: a professora Simone apresentou o 24 



projeto “Elitismo e Autoritarismo: uma análise prosopográfica da elite política são-borjense (1964-25 

1988)”, coordenado por Ronaldo Colvero; e os projetos que haviam sido aprovados em Atos Ad 26 

referendum: projeto “Relacionamentos organizacionais estratégicos: sentidos e possibilidades”, 27 

coordenado por Fernanda Sagrilo Andres; “As populações vulneráveis e o avanço da Covid-19 nos 28 

municípios da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul”, coordenado por Monique Soares Vieira; “A 29 

pornografia infanto-juvenil na internet enquanto forma de manifestação da exploração sexual de 30 

crianças e adolescentes: desvendando suas particularidades”, coordenado pela professora Jaina 31 

Raqueli Pedersen. O projeto coordenado pela professora Jaina já havia sido aprovado, mas, como 32 

não pôde ser executado em função da pandemia de Coronavírus, solicitou-se ampliação de prazo 33 

para execução. Todos os projetos de pesquisa foram aprovados por unanimidade pelos 34 

conselheiros presentes. Na sequência, a professora Simone solicitou que se inclua no calendário 35 

de eventos do Campus o evento em comemoração aos dez anos do Grupo de Pesquisa Educação, 36 

Direitos Humanos e Fronteira, no dia 30 de novembro de 2020.  Após a exposição dessa pauta, a 37 

professora Simone precisou ausentar-se da reunião. Assuntos relacionados à Extensão: a 38 

professora Monique apresentou o seguinte relatório de projeto de extensão para apreciação: 39 

“Manutenção de Vínculos e Aprimoramento Profissional em Tempo de Pandemia”, coordenado 40 

pela professora Andreia Cristina da Silva Almeida. O relatório do referido projeto foi aprovado por 41 

unanimidade pelos conselheiros presentes. Assuntos relacionados a Ensino: o professor Muriel 42 

apresentou os seguintes Projetos de Ensino que foram homologados: “Agência Experimental de 43 

Relações Públicas: uma articulação da prática profissional com o ensino Identificação da 44 

Ação”, coordenado por Elisa Lübeck; “Mazaah! Agência Experimental de Publicidade e 45 

Propaganda”, coordenado por Juliana Zanini Salbego; “Monitoria Interdisciplinar em 46 

História”, coordenado pelo docente Edson Romário Monteiro Paniagua; “Aprender a Viver Juntos e 47 

Aprender a Ser”, coordenado por Adriana Hartemink Cantini. Projeto “Produção de material didático 48 

em Geografia Identificação da Ação”, coordenado por Nola Patrícia Gamalho; “Monitoria em 49 

Comunicação e Fronteira 2020”, coordenado pela docente, Adriana Ruschel Duval; “Gênero em 50 

Debate – II Edição” e “MONITORIA: só a educação liberta”, coordenados pela docente Jaqueline 51 

Carvalho Quadrado. Também foi aprovado o projeto de ensino coordenado pela professora 52 

Solange Berwig, intitulado “Manutenção de vínculos em tempo de Pandemia – Curso de Serviço 53 

Social”. Os projetos de Ensino foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. 54 

Oferta de componentes curriculares em regime especial de inverno: o coordenador acadêmico 55 

comunicou a solicitação de oferta dos seguintes componentes curriculares do curso de Licenciatura 56 

em Geografia EAD, na modalidade de regime de inverno: Regionalização Brasileira, ministrado 57 

pela professora Maria Catarina Pozzebon; Geografia Humana, ministrado pela professora Nola 58 

Gamalho; e Teorias da Educação, ministrado pelo professor Maurício Aires. A oferta dos referidos 59 

componentes curriculares na modalidade regime especial de inverno, para o curso de Geografia 60 

EAD, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Credenciamento de 61 

professora como docente permanente no Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas 62 



(PPGPP): o coordenador acadêmico comunicou a aprovação, pelo colegiado do PPGPP, do 63 

credenciamento da professora Lauren de Lacerda Nunes como docente permanente do programa. 64 

O credenciamento da professora Lauren Nunes como docente permanente do PPGPP foi aprovado 65 

por unanimidade pelos conselheiros presentes. Oferta de componentes curriculares dos 66 

programas de Pós-graduação em Políticas Públicas e de Pós-graduação em Comunicação e 67 

Indústria Criativa: o professor Muriel apresentou a oferta de componentes curriculares 2020/1 do 68 

PPGPP e explicou que, com a decisão de retorno das atividades de ensino da Pós-graduação de 69 

forma remota, foi necessário reorganizar a oferta de componentes curriculares dos cursos. A 70 

professora Sara apresentou a oferta 2020/1 de componentes do PPGCIC e explicou que, devido à 71 

proximidade do início da licença-maternidade das professoras Marcela Guimarães e Vívian 72 

Belochio, foi necessário substituir as professoras responsáveis por dois componentes no PPGCIC: 73 

Linguagem, comunicação e indústria criativa, e  Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – 74 

Planejamento, que passam a ser ministrados, respectivamente, pelas professoras Renata Coutinho 75 

e Alciane Baccin. O professor Muriel apresentou um novo componente curricular do PPGPP, 76 

intitulado Metodologia qualitativa, que será ministrado de forma remota pela professora Iris Gomes, 77 

da UFPB. As ofertas dos componentes curriculares do Programa de pós-graduação em Políticas 78 

Públicas e do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Indústria Criativa foram aprovadas 79 

por unanimidade pelos conselheiros presentes. Prorrogação de afastamento para capacitação 80 

docente: o professor Muriel comunicou que o docente Fernando Silva Santor, em afastamento 81 

integral para cursar doutorado na Universidade de Coimbra até o dia 20 de setembro de 2020, 82 

solicitou prorrogação do seu afastamento para até o dia 15 de março de 2021. A professora Denise 83 

informou que o professor havia feito esse pedido devido às dificuldades ocasionadas pela 84 

pandemia do Coronavírus, e que sua solicitação havia sido aprovada pelo colegiado do curso de 85 

Publicidade e Propaganda. O pedido de prorrogação do afastamento do professor Fernando Silva 86 

Santor, até o dia 15 de março de 2021, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros 87 

presentes. Agenda de reuniões e eventos do Campus: o coordenador administrativo apresentou 88 

a planilha com a agenda do Campus e explicou que, com a discussão da pauta sobre agenda de 89 

reuniões e eventos, ele havia formulado, com o auxílio do professor Valmor Rhoden,  uma proposta 90 

de agenda compartilhada para que todas as atividades dos cursos e da gestão do Campus possam 91 

ser visualizadas e compartilhadas. Nessa agenda estão propostos turnos e dias da semana 92 

específicos para cada curso ou comissão realizar suas reuniões e atividades, por exemplo, as 93 

segundas-feiras pela manhã são reservadas para reuniões do Conselho do Campus. A professora 94 

Adriana afirmou que se sente contemplada enquanto docente e enquanto representante da 95 

categoria, pois a agenda contém uma proposta à qual os cursos podem se adequar, reunindo-se 96 

em determinadas datas e turnos e podendo dialogar com outros cursos caso as datas propostas 97 

para suas atividades ocorram em turnos reservados para os outros cursos. O professor Valmor 98 

explicou que os turnos reservados aos cursos contemplam todas as atividades, como reuniões e 99 

palestras. A professora Lisianne manifestou preocupação com o fato de alguns cursos terem suas 100 



reuniões previstas para os turnos em que teriam aula, como as reuniões do curso de Direito no 101 

turno da noite, por exemplo. O conselheiro Luís André explicou que essa agenda pode ser 102 

readequada, e que os cursos podem encaixar suas reuniões nos dias e turnos em que estão 103 

previstas as reuniões das comissões locais, por exemplo. O professor Ronaldo explicou que a 104 

agenda é uma proposta inicial, e que a ideia é ir trabalhando na elaboração dessa agenda e que os 105 

cursos enviem suas sugestões. A proposta de agenda de eventos e reuniões do Campus foi 106 

colocada em votação e aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. Registraram-se três 107 

abstenções (Luís André, Lisianne e Sara). Assuntos gerais: o diretor do Campus informou a data 108 

para a próxima reunião ordinária do Conselho, 13 de julho às 9 horas. Na sequência, o conselheiro 109 

Leandro repassou uma solicitação da representação discente do curso de Jornalismo, no sentido 110 

de que, em função da pandemia, e diante da indefinição quanto ao retorno das atividades 111 

presenciais, muitos alunos estão tendo dificuldades em pagar os aluguéis na cidade. Diante disso, 112 

eles perguntaram se a direção do Campus não poderia intervir, no sentido de ir aos meios de 113 

comunicação, rádios, etc. e expor essa situação, de forma a sensibilizar os proprietários de imóveis 114 

e as imobiliárias sobre esse problema, para que se possa buscar uma solução que pelo menos 115 

amenize as dificuldades que os alunos estão enfrentando nesse momento; os alunos questionaram 116 

também sobre a renovação do auxílio permanência, e sobre como proceder para solicitar esse 117 

auxílio no caso de alunos que não foram contemplados. A professora Adriana afirmou que tem 118 

consciência das dificuldades enfrentadas pelos alunos, e ponderou se cabe ao Conselho discutir 119 

essa questão dos aluguéis, visto que há muitos problemas causados pela pandemia, cuja 120 

discussão e solução fogem à alçada de um Conselho de Campus. O conselheiro Luís André 121 

comentou que existe uma lei, a Lei da COVID (Lei n. 14.010), que prevê a revisão de contratos de 122 

aluguel durante a pandemia, devido ao estado de calamidade pública. Essa lei pode fornecer 123 

amparo jurídico aos alunos para que possam renegociar seus contratos de aluguel. Também se 124 

comentou sobre o Ofício que a PRAEC havia enviado à Câmara de Vereadores, sobre o 125 

enfrentamento da pandemia e as dificuldades enfrentadas pelos alunos. Sobre o auxílio 126 

permanência, o coordenador administrativo informou que a PRAEC é que tem mais informações, 127 

pois essa questão não é gerenciada pelo Campus. O professor Leandro afirmou que entende que 128 

essas questões não são competência do Conselho, mas perguntou sobre a possibilidade de que os 129 

membros da direção do Campus possam ir aos meios de comunicação locais para expor essa 130 

situação e pelo menos tentar sensibilizar a comunidade sobre esses problemas. O professor 131 

Ronaldo informou que a direção do Campus buscará diálogo com a PRAEC para o atendimento a 132 

essa demanda. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião e, para 133 

constar, foi redigida a presente Ata, que será assinada pelo presidente do Conselho, pelos 134 

conselheiros presentes e por mim, Katia Luisa Seckler, secretária executiva no Campus São Borja.    135 


