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 CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO 
ATA 006/2017 

 
 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 1 

na Sala doze do Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do 2 

Campus, sob a presidência do Coordenador Acadêmico Alexandre Vicentine Xavier 3 

para a quinta Reunião Ordinária. Estiveram presentes o Coordenador Administrativo 4 

Jeferson Ferron, os coordenadores de cursos Kathiane Benedetti Corso, Debora 5 

Nayar Hoff, Gustavo Segabinazzi Saldanha, Flávio Augusto Lira Nascimento e 6 

Hector Cury Soares, a coordenadora da pós-graduação stricto sensu Carolina 7 

Freddo Fleck, a representante da Comissão Local de Pesquisa Tanise Bussmann, a 8 

representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marconatto, os 9 

representante docente Ana Luísa de Souza Soares, os representantes técnico-10 

administrativos Álvaro Couto Monson e Denis Jeferson Pereira Cobas, o 11 

representante discente Rafael Maia Costa Aguiar Sant’Ana e o representante da 12 

Comunidade Externa Renato Machado. Na sequência, o conselheiro Alexandre abriu 13 

espaço para inclusões ou exclusões de pauta. A conselheira Ana Luísa solicitou 14 

questão de ordem, questionou com relação a substituição do parecer referente ao 15 

processo de afastamento do professor Renato, se esta mudança do parecer não 16 

deveria levar o mesmo a ser apreciado novamente na Comissão Local de Ensino, 17 

sendo informado pelos conselheiros Alexandre e Flavio Lira que apenas houve uma 18 

alteração na terminologia do parecer, onde estava escrito “aprovação do projeto”, foi 19 

corrigido para “aprovação da solicitação”. E informou o Prof. Alexandre que alteração 20 

significativa no teor de parecer de fato leva-o a apreciação em instância anterior ao 21 

Conselho. A conselheira também questionou sobre a comunicação por email  de 22 

dezesete de junho do Edital 01/2017 Afastamento para Doutorado que não foi 23 

apreciado pelo Conselho e nem foi publicado na página do Campus. O conselheiro 24 

Alexandre informou que pode ter havido um erro por parte do CLPP em não pedir a 25 

publicitação do edital, e que o mesmo não tramitou no conselho para garantir sua 26 

celeridade, de forma a não prejudicar a contratação de docente para iniciar o 27 

próximo semestre letivo. Fica definido que os próximos editais serão apreciados pelo 28 

Conselho do Campus e publicados na página do Campus.Como inclusão de pauta, a 29 

conselheira Ana Luísa solicitou informe sobre o contingenciamento de custeios e 30 

investimentos que foi apresentado na reunião do Consuni, e qual seu impacto nas 31 

atividades do campus. O conselheiro Alexandre solicita que o Evento “Reunião da 32 

Câmara de Vereadores de Livramento na Unipampa”, coordenado pelo professor 33 

Victor Hugo Burgardt, que estava na pauta do dia, fosse removido para a pauta ad 34 

referendum em virtude de evento já ter ocorrido. As alterações foram aceitas por 35 

todos os presentes. Na pauta Ad referendum foram apreciados em bloco: solicitação 36 
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de alteração no prazo de conclusão do projeto de pesquisa “Grupo de Estudos da 37 

Eurásia (GEsEu)”, coordenado pelo professor Flávio Augusto Lira Nascimento; e o 38 

projeto de pesquisa “Núcleo de Análise da Política Externa Brasileira – NaPEB”, 39 

coordenado pela professora Kamilla Raquel Rizzi; projeto de ensino “Palestra da 40 

Semana Acadêmica – “Lidere seus Sonhos”, coordenado pela professora 41 

Kathiane Benedetti Corso e projeto de extensão “Reunião da Câmara de 42 

Vereadores de Livramento na Unipampa”, coordenado pelo professor Victor Hugo 43 

Burgardt. Sendo todos referendados por unanimidade dos conselheiros. Na 44 

sequência, na pauta do dia foram apreciados os seguintes pontos: Solicitação de 45 

afastamento para Pós-doutoramento do professor Renato José da Costa, pelo 46 

período de doze meses para cursar o programa de pós-doutoramento na 47 

Universidade de São Paulo, com parecer favorável, feito e lido pelo conselheiro 48 

Flavio Lira. A conselheira Ana Luísa comenta sobre a manifestação do professor 49 

Renato na documentação encaminhada para o Conselho do Campus, em que afirma 50 

ter pactuação no curso para que alguns docentes assumam sua carga horária 51 

durante o período de afastamento, esse ajuste seria possível, pois o corpo docente 52 

de relações internacionais, ainda que tenha suas peculiaridades no que tange a área 53 

de atuação, tem formação que possibilita assumir componentes curriculares de 54 

outros colegas sem gerar prejuízo à qualidade do ensino. Questionando se, uma vez 55 

o processo de regime especial aprovado na Comissão do curso de SLRI a afirmativa 56 

também seria valida caso processo semelhante fosse proposto pelos professores: 57 

Alessandra Troian, Altacir Bunde, Patricia Roncato e Margarete Gonçalvez. Sendo 58 

respondido pelo conselheiro Flavio que nesses casos caberia ao curso de Ciências 59 

Econômicas decidir. A conselheira Ana Luísa argumenta que não está claro que essa 60 

forma de regime especial para afatamento para pós doutorado garanta a isonomia e 61 

a equidade entre os professores, nem daqueles que ofertam disciplinas no próprio 62 

curso de relações internacionais. E que os professores precisam de uma garantia de 63 

que, caso necessitem de afastamento sem professor substituto, terão garantidos a 64 

mesma atenção dada ao professor Renato. A conselheira manifesta a necessidade 65 

de implantação de edital para os referidos pedidos. O conselheiro Alexandre 66 

informou que o CLPP esta trabalhando nessa proposta, mas também dependerá da 67 

discussão nos cursos. A conselheira Ana Luísa reforçou que sua proposta feita ao 68 

CLPP em oito de junho para abertura de edital de afastamento sem professor 69 

substituto era de caráter transitório, podendo ser regulado um afastamento por 70 

curso, e que garantisse não haver prejuízo na atividade de ensino. O conselheiro 71 

Alexandre explicou que a apreciação do pedido do professor Renato necessitou 72 

tramitar nas comissões e no conselho do campus, pois o pedido é anterior a 73 

proposta de criação do edital para afastamento sem professor substituto. O 74 

conselheiro Flávio questinou o uso do termo “beneficiando” pela conselheira Ana 75 

Luísa. A conselheira Ana Luísa manifestou seu respeito a Comissão de Curso de 76 

Relações Internacionais , e que não fala em favorecimento da comissão do curso de 77 
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Relações Internacionais com relação ao solicitante, salientando que sua 78 

preocupação é com relação aos futuros pedidos de afastamentos com as mesmas 79 

características. O conselheiro Hector registrou que houve uma intensa discussão na 80 

Comissão Local de Ensino que possa servir como referencial para novas 81 

discussões. A conselheira relata que não está segura se esse tipo de afastamento 82 

não afeta a equidade e a isonomia caso seja pedido por outros professores nos 83 

próximos meses, não garantindo que a mesma posição seja dada para o 84 

afastamento para pós-doutorado com situações semelhantes a do professor Renato. 85 

Como representante docente a conselheira informa que votará contrária ao processo 86 

de afastamento do professor Renato, pois não tem o entendimento amplo e certo de 87 

que não afeta a equidade e a isonomia. O conselheiro Flavio salientou que é preciso 88 

ser valorizado o espirito de camaradagem no Campus. Lembrando que o próprio 89 

conselheiro já foi beneficiado por esse tipo de decisão. O processo foi colocado em 90 

votação, recebendo doze votos favoráveis, dois votos contrários e uma abstenção, 91 

sendo aprovado por maioria de votos. Processo nº 23081.014239/2017-66 92 

referente ao pedido de Redistribuição do professor Tiago Zardin Patias para o 93 

Campus de Palmeira das Missões da Universidade Federal de Santa Maria, com 94 

parecer favorável, feito e apresentado pelo professor Alexandre. A conselheira 95 

Débora lamentou a perda do professor Tiago, dado ao trabalho desempenhado pelo 96 

docente no Campus. O conselheiro Denis também lamentou a perda do servidor e 97 

pediu que fique registrado a ressalva feita no parecer da Comissão Local de Ensino, 98 

sendo respeitada a nomeação de docente com a mesma titulação do professor 99 

redistribuído. O conselheiro salientou que a resolução vinte e quatro, que impede em 100 

seu texto que um servidor beneficiado com afastamento total seja redistribuído antes 101 

do interstício de seu afastamento, deverá ser revista pelo Consuni, pois fere 102 

preceitos de legislação superior. A conselheira Ana Luísa manifestou que os editais 103 

para concurso docente devam trazer em sua exigência a titulação mínima para 104 

doutor, pelo menos em sua primeira publicação, e caso resolte deserto ai altera-se a 105 

titulação para Mestre. O conselheiro Hector manifestou-se com a mesma posição da 106 

conselheira Ana Luísa, e informa que os processos de redistribuição não são 107 

enviados aos campi quando a Progepe identifica algum impeditivo para o andamento 108 

do mesmo. A conselheira Kathiane informa que a reitoria deverá observar a 109 

demanda do curso de Administração e não a absorção de concurso docente em 110 

vigor conforme indicado pela progepe, pois o referido concurso é da área de Direito 111 

e não Administração. O processo foi colocado em votação, sendo aprovado por 112 

unanimidade dos presentes. Projeto de Monitoria em Direito Constitucional II, 113 

coordenado pela professora Daniela Vanila Nakalski Benetti, apresentado pelo 114 

conselheiro Alexandre e aprovado por todos os presentes; Relatório Final do Curso 115 

de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Pública, apresentado pelo conselheiro 116 

Alexandre e aprovado por todos os presentes; Horários para o segundo semestre 117 

de 2017, que foram apresentados pelo conselheiro Alexandre, sendo feitos os 118 
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ajustes possíveis conforme as solicitações dos docentes. O conselheiro Alexandre 119 

informou que a metodologia de criação dos horários segue as indicações das 120 

coordenações dos cursos e a mediação entre docentes que pretendem alterar o seu 121 

horário proposto. O conselheiro Gustavo ressalta que o conselho do Campus é a 122 

última instância de aprovação dos horários do Campus. A conselheira Ana Luísa 123 

apresentou as seguintes demandas docentes: a primeira é com relação aos horários 124 

dos professores substitutos que possuem carga horária de oito horas, segundo 125 

apontado por docentes do curso de Relações Internacionais. Solicitando que a 126 

gestão reconsidere a possibilidade de ampliar a carga horária desses docentes, 127 

primando pela equidade entre os contratados e podendo inclusive ofertar mais 128 

disciplinas. Pois, o contrato de substituto restringe-se as atividades de ensino, e em 129 

orientação no  passado deveria-se aproveitar esses docentes com 20h em ensino 130 

para aqueles de contrato de 40h e até 12h para os contratos de 20h. Outra demanda 131 

vem do professor Rafael Ferraz, que solicita ajustes em seu horário, pois a vários 132 

semestres já trabalhou com carga horária de dezesseis horas e que no atual 133 

momento desempenha a coordenação da UAB em Bagé, necessitando de seu 134 

deslocamento para a referida cidade nas quartas-feiras. O professor Flavio informou 135 

que já demandou aos docentes com pouca carga horária que desenvolvam 136 

atividades de DCGs para este próximo semestre. A conselheira Ana Luísa reforçou 137 

que os professores substitutos devem ater-se as atividades de ensino, não podendo 138 

coordenar atividades de pesquisa ou extensão. A conselheira relata que o campus 139 

possui dezesseis professores substitutos e deve oferecer carga horária a todos. A 140 

conselheira Débora informa que existe demanda no curso de Ciências Econômicas 141 

para professores de outras áreas e alega que buscou auxílio do curso de Relações 142 

Internacionais para suprir a demanda e não foi atendida, manifestando sua 143 

indignação com o alegado não atendimento de sua demanda. O conselheiro Flávio 144 

relata que jamais seria intenção do curso de Relações Internacionais o não 145 

atendimento da solicitação, afirmando que não se lembra de tal demanda. Com 146 

relação ao pedido do professor Rafael Ferraz, a conselheira Débora informa que 147 

tentou ajuste no próprio curso para atender a demanda do professor, porém 148 

dependia de ajustes que envolviam professores de outra área, o que implicou em 149 

solicitar a colaboração da coordenação acadêmica para a solução do problema. A 150 

conselheira justifica a demanda do professor Rafael pelo motivo do mesmo estar 151 

desempenhando atividade importante para o campus e que caso o referido horário 152 

seja mantido, poderá trazer prejuízo às atividades do curso. O conselheiro Alexandre  153 

reforçou que a primeira versão dos horários foi encaminhada para os docentes pelo 154 

representante da categoria na Comissão Local de Ensino. O conselheiro Alexandre 155 

informou que entrou em contato com o professor Rafael Balardin para que trocasse 156 

seu horário para quarta-feira, sendo informado pelo professor que nas quartas-feiras 157 

estará empenhado nas atividades do projeto Pampeano. O conselheiro informou que  158 

fez contato com o professor Rafael Ferraz informando que será possível a troca de 159 
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horários desde que ocorra o dialogo entre os interessados. O conselheiro Flavio 160 

tentará acordo com o professor Rafael Balardin e com o professor Substituto 161 

Henrique para que ambos dividam o componente curricular, ficando o professor 162 

Rafael com as aulas das segundas-feiras e o professor Henrique atendendo o 163 

componente nas quartas-feiras. O conselheiro também manifestou que o curso de 164 

Relações Internacionais está disponível para auxiliar o curso de Ciências 165 

Econômicas como for possível. O conselheiro Álvaro lembra que a secretaria 166 

acadêmica tem como prazo final para o lançamento dos horários a próxima 167 

segunda-feira dia dez de julho. O horário para o segundo semestre de dois mil e 168 

dezessete foi aprovado por todos os presentes,  ficando condicionado ao ajuste para 169 

atender a demanda do professor Rafael Ferraz, iniciando pela solução proposta pelo 170 

professor Flavio e a oferta de uma DCG para o curso de Ciências Econômicas com 171 

docente substituto do curso Relações internacionais; Apreciação do perfil de vaga 172 

para professor substituto na área de Administração Pública do curso de 173 

Gestão Pública, por motivo de processo de cedência do professor Gustavo 174 

Segabinazzi. Foi explicado pelo conselheiro Gustavo, que o pedido de cedência 175 

oriunda do Ministério Social e Agrário, tendo direito a um professor substituto de 176 

quarenta horas não prejudicando os alunos e o início do semestre. O conselheiro  177 

explica que o perfil de quarenta horas seria transformado em dois perfis de vinte 178 

horas, caso haja impossibilidade de aprovação do fracionamento, a vaga será de 179 

Administração Pública para quarenta horas. Sendo aprovado na comissão de curso 180 

o perfil de Administração Pública e Contabilidade Pública. O referido perfil foi 181 

aprovado por todos os presentes. Nos informes, a Conselheira Tanise comunicou a 182 

publicação da portaria que nomeou a Comissão Organizadora do Salão Internacional 183 

de Ensino, Pesquisa e Extensão. Informando que estão ocorrendo reuniões com a 184 

comissão, mas ainda não estão definidas questões como a financeira. O conselheiro 185 

Jeferson informou que está tratando com o IFSul algumas questões referentes a 186 

Infraestrutura. O conselheiro informou que o financiamento da universidade para o 187 

evento será de cem mil reais, considerando que no ano anterior  o evento contou 188 

com cento e sessenta mil reais de financiamento institucional. Com relação ao 189 

contingenciamento para o Campus, atendendo a solicitação de informe da 190 

conselheira Ana Luísa, o conselheiro Jeferson informou que até o momento o 191 

Campus não foi formalizado sobre algum contingenciamento. A conselheira Ana 192 

pediu atenção à gestão quanto ao contingenciamento e o orçamento no próximo 193 

ano. Devendo ser feito um planejamento institucional para enfrentar esse 194 

acontecimento. O conselheiro Alexandre informou aos coordenadores dos cursos 195 

que o prazo para aprovação dos planos de ensino está aberto no sistema Guri. O 196 

conselheiro Luiz Lima agradeceu ao Conselho por sua acolhida e informou que no 197 

próximo semestre estará em exercício na Pró-reitoria de gestão de pessoas. Nada 198 

mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, João Timóteo de los Santos, 199 
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lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 200 

presidência do Conselho. 201 

 

 

 

 

Alexandre Vicentine Xavier 

Coordenador Acadêmico do Campus 

No Exercício da Presidência do Conselho 

 

 

 

João Timóteo de los Santos 

Secretário do Conselho 
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