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Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala seis 1 

do Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do Campus, sob a presidência 2 

do Diretor Rafael Vitória Schmidt, para a primeira Reunião Extraordinária do ano. Estiveram 3 

presentes o Coordenador Acadêmico Alexandre Vicentine Xavier, a Coordenadora 4 

Administrativa em exercício Carmen Lia Remedi Fros, os coordenadores de cursos Kathiane 5 

Benedetti Corso, Guilherme Howes Neto e Rafael Balardim, a coordenadora do mestrado 6 

em Administração Carolina Freddo Fleck, o representante da Comissão Local de Pesquisa 7 

Luis Marcelo do Nascimento Garske, o representante docente Altacir Bunde e os 8 

representantes técnicos administrativos Alan Silva Carvalho e Álvaro Couto Monson, o 9 

representante discente Aristeu Antonio Hamilton Antonello e a representante da Comunidade 10 

Externa Tania Valéria Har Baptista. Os conselheiros, Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira 11 

Adão, Debora Nayar Hoff, Tanise Brandão Bussmann, Flavio Augusto Lira Nascimento e 12 

Jeferson da Luz Ferron justificaram suas ausências. O conselheiro Rafael iniciou a reunião 13 

dando posse ao representante da Comissão Local de Pesquisa Luis Marcelo do Nascimento 14 

Garske. Na pauta do dia, foi apreciado o pedido de  recurso administrativo ao Conselho do 15 

Campus da candidata  CÁTIA RAQUEL FELDEN BARTZ, inscrita no edital 292/2017 do 16 

Concurso Público na área de Gestão e Pesquisa no Campo de Públicas, inscrição nº 17 

130757, que solicitou a revisão e alteração da nota atribuída ao item nº 01, classe 1.3, 18 

referente as disciplinas ministradas no magistério superior. Foi apresentado o parecer feito 19 

pelos membros da Comissão especial que analisou o recurso. Sendo esclarecido no referido 20 

parecer que: a comissão anexou ao parecer a cópia da planilha de pontuação atribuída a 21 

candidata pela comissão examinadora, a comissão especial também apurou que a 22 

candidata atingiu a pontuação máxima no item questionado, não havendo possibilidade de 23 

alteração na referida nota e de alteração na classificação do concurso público. O parecer da 24 

Comissão foi de indeferimento ao recurso, mantendo-se a nota final do concurso. O 25 

conselheiro Guilherme salientou que durante o processo seletivo não é autorizada a 26 

apresentação da planilha de notas aos candidatos pela comissão examinadora. O parecer 27 

foi colocado em votação e aprovado com três abstenções. Sendo indeferido o recurso da 28 

candidata Cátia Raquel Felden Bartz. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e 29 

eu, João Timóteo de Los Santos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 30 

assinada por mim e pela presidência do Conselho. 31 
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