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Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 1 

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

Campus, sob a presidência do Diretor Rafael Vitória Schmidt, para a sexta Reunião 3 

Ordinária. Estiveram presentes o Coordenador Administrativo Jeferson Ferron, os 4 

coordenadores de cursos Kathiane Benedetti Corso, Debora Nayar Hoff, Guilherme 5 

Howes Neto e Flávio Augusto Lira Nascimento, a coordenadora da pós-graduação 6 

stricto sensu Carolina Freddo Fleck, a representante da Comissão Local de 7 

Pesquisa Tanise Bussmann, a representante da Comissão Local de Extensão 8 

Carmen Lia Remedi Fros, a representante docente Ana Luísa de Souza Soares, os 9 

representantes técnico-administrativos Álvaro Couto Monson e Denis Jeferson 10 

Pereira Cobas e o representante da Comunidade Externa Renato Machado. Na 11 

sequência, o conselheiro Rafael abriu espaço para inclusões ou exclusões de pauta. 12 

O conselheiro Flavio solicitou incluir o informe sobre criação do grupo 13 

intercoordenações dos cursos para lidar com assedio moral e sexual na Unipampa.  14 

A conselheira Carolina solicitou retirada de pauta do ponto referente ao  Projeto de 15 

ensino “Viagem para realização de exame de proficiência em língua inglesa da 16 

UNIPAMPA/2017 (Edital 220/2017)”, coordenado pela professora Carolina Freddo 17 

Fleck, por motivo de não ter sido executado. O Conselheiro Jeferson solicitou 18 

informe com relação ao inventário patrimonial 2017, licenciamento ambiental do 19 

campus e sobre o memorando circular que trata dos limites de gastos com diárias do 20 

campus. O Conselheiro Rafael incluiu informe sobre o SIEPE 2017 que ocorrerá no 21 

campus e o agradecimento aos conselheiros representantes de suas categorias que 22 

participam desta última reunião. Na pauta Ad referendum foi apreciado o Projeto de 23 

ensino “1ª semana do Economista Unipampa Livramento – SECON: 24 

Economista Formação e Competências”, coordenado pela professora Tanise 25 

Bussmann, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael e explicado pela conselheira 26 

Tanise. A conselheira Debora informou que o evento contou com a média de cem 27 

alunos participantes no evento em cada noite. Sendo arrecadada doação de 28 

alimentos não perecíveis, que foram doados a entidades da cidade. O projeto foi 29 

referendado por todos os presentes; Banca para concurso docente na área de 30 

Direito civil e processual civil, composta pelas professoras Daniela Vanilla 31 

Nakalski Benetti, Rosa Maria Zaia Borges e Alessandra Marconatto como titulares, e 32 

como suplentes os professores Alexandra Vicentine Xavier e Antônio José 33 

Guimarães Brito. A referida banca foi apresentada pelo conselheiro Rafael e 34 

referendado por todos os presentes; Termos de concordância para os professores 35 

Fábio Régio Bento e Anna Carletti atuarem como docentes convidados no programa 36 
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de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da 37 

Paraíba, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael, informando que o 38 

compromisso dos docentes solicitantes é de não gerar ônus para o campus e de que 39 

as atividades não prejudiquem as ações de ensino, pesquisa e extensão dos 40 

requerentes no Campus. A conselheira Carolina manifestou preocupação na 41 

liberação dos docentes de forma que possa prejudicar a atividade do campus. O 42 

conselheiro Rafael informou que o termo de concordância garante que não ocorram 43 

transtornos para o funcionamento das atividades dos docentes no campus. A 44 

conselheira também questionou como ficará o período de férias dos docentes. O 45 

conselheiro Flavio afirmou que, em conversa com os docentes solicitantes do 46 

afastamento, os mesmos manifestaram que qualquer atividade assumida por eles 47 

nessa instituição não serão durante o período de aulas do campus. A conselheira 48 

Ana Luísa chama atenção para a formalidade do processo, manifestando que nos 49 

casos já apreciados pelo conselho do Campus, alguns não foram autorizados por 50 

motivo de faltarem formalidades de que os docentes cumprirão suas atividades no 51 

Campus. A conselheira Carolina solicita que seja apreciada a documentação 52 

referente ao pedido e, após análise dos conselheiros, seja autorizada ou não a 53 

liberação dos solicitantes. O conselheiro Rafael manifestou que, mesmo tendo 54 

autorizado ad referendum, esta ciente de que a aprovação final depende deste 55 

conselho. A conselheira Carolina esclarece que os docentes necessitarão atuar por 56 

sessenta horas, cada um, em três anos, dada a demanda da CAPES para os 57 

programas. O conselheiro Rafael informa que a solicitação dos docentes é para 58 

apenas doze horas de atividade total para cada um. A conselheira Debora considera 59 

positivo a participação da instituição em outros programas de pós-graduação de 60 

outras instituições, mas reforça a preocupação como a necessidade de apreciar a 61 

solicitação, estando de posse dos documentos que esclareçam a demanda da 62 

instituição solicitante. Foi aprovada a retirada de pauta do item, sendo condicionado 63 

seu retorno à pauta constando: a carta convite, um documento da coordenação do 64 

programa que expresse especificamente as atividades que serão demandadas aos 65 

docentes, em relação a carga horária de ensino, pesquisa e extensão e tipo de 66 

vínculo dos docentes com o  programa (colaborados ou permanente); Pontuação 67 

para concurso docente na área de Gestão e Pesquisa no Campo de Públicas, 68 

sendo explicado pelo conselheiro Rafael que esta tramitação se faz necessária pois 69 

quando foi apreciado o perfil da vaga, na terceira reunião deste conselho neste ano, 70 

não foi apresentada a pontuação para o referido concurso. A pontuação sugerida 71 

pela coordenação do curso de Gestão Pública e a seguinte: Prova escrita 72 

respeitando a pontuação oito para Domínio técnico-científico do ponto sorteado, seis 73 

para Estruturação coerente do texto e seis  para Clareza e precisão de linguagem; 74 

Prova didática no formato de aula expositiva com peso sies para planejamento de 75 

aula, nove para domínio do tema sorteado, seis para capacidade de comunicação e 76 

nove para postura pedagógica; Avaliação do Memorial Descritivo com peso doze 77 
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para a pertinência das atividades de ensino, pesquisa e extensão propostas pelo 78 

candidato para a área de conhecimento do Concurso e para o Projeto Institucional 79 

da UNIPAMPA e peso oito para a capacidade de reflexão do candidato sobre a 80 

própria trajetória de formação, assim como a factibilidade de sua proposta. A referida 81 

pontuação foi referendada por todos os presentes; Projetos de Extensão “palestra e 82 

sessão de autógrafos comemorativa dos 194 anos de Santana do Livramento: 83 

escritor Juremir Machado da Silva”, coordenado pelo professor Rafael Vitória 84 

Schmidt, “Gênero e Literatura”, coordenado pelo técnico administrativo Alan Silva 85 

Carvalho e “II Seminário Acadêmico Ferradura dos Vinhedos em Santana do 86 

Livramento – RS: Turismo e desenvolvimento na fronteira do Brasil com o 87 

Uruguai”, coordenado pela professora Tanise Bussmann, que foram apresentados 88 

em bloco pela conselheira Carmen Lia e referendados por todos os presentes; 89 

Projetos de Pesquisa “Grupo de Análise de Geopolítica energética” coordenado 90 

pelo professor Flavio Lira, “Professor ou Gestor?: A formação docente para o 91 

exercício da gestão das escolas municipais de Santana do Livramento,” 92 

coordenado pela professora Daniela Benetti e “Os modelos de administração 93 

pública: reflexão sobre o perfil do servidor público do município de Santana do 94 

Livramento,” coordenado pela professora Isabela Braga da Matta, que foram 95 

apresentados em bloco pela conselheira Tanise, que justificou as aprovações por 96 

necessitarem ser apresentados ao edital PDA e ao Comitê de Ética em Pesquisa. Os 97 

projetos foram referendados por todos os presentes; Solicitação de afastamento 98 

do País da professora Tanise Brandão Bussmann, entre os dias doze a quatorze 99 

de julho do corrente ano, na cidade de Montevidéu, Uruguai, para participar de 100 

Reunião para Cooperação Internacional na Universidad de la República e Consejo 101 

Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. O pedido de 102 

afastamento foi com ônus custeado pela reitoria. O pedido de afastamento foi 103 

apresentado pelo conselheiro Rafael e referendado por todos os presentes, 104 

salientando a importância e implicações da atividade para a docente e o campus. Na 105 

Pauta do dia foram apreciados os seguintes pontos: Pedido de redistribuição por 106 

permuta do professor Antônio José Guimarães Brito, para o campus Santa 107 

Vitória do Palmar da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), tendo como 108 

interessada a professora Joséli Fiorin Gomes, professora do magistério Superior, 109 

lotada e em exercício no campus Santa Vitória do Palmar da Universidade Federal 110 

do Rio Grande (FURG), apresentado pelo conselheiro Rafael e com parecer 111 

favorável na comissão do curso de Direito. O pedido de redistribuição foi aprovado 112 

por todos os presentes; Resultado do Edital 001/2017, referente ao afastamento 113 

docente para qualificação em doutorado, que apresentou, conforme análise de 114 

pontuações em planilha específica, a professora Fabiane Tubino Garcia sendo 115 

classificada em primeiro lugar, e a professora Isabela Braga da Mata classificada em 116 

segundo lugar. O conselheiro Rafael apresentou o referido edital teve apenas as 117 

duas candidatas inscritas. A conselheira Ana Luísa solicitou o registro de que está 118 
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apenas sendo feita a comunicação ao conselho. Uma vez que o referido edital não 119 

foi votado neste conselho. Projetos de ensino “ Viagem para o XVI encontro 120 

nacional de estudantes dos cursos do Campo de Públicas (ENEAP) em Porto 121 

Alegre”, coordenado pelo professor Walter Marçal Paim Leães Junior, “Debates 122 

políticos-filosóficas: entre liberalismo e comunitarismo”, coordenado pelo 123 

professor Henrique Raskin e Participação no II Encontro de Business e 124 

Marketing – ESPM Sul, coordenado pela professora Andressa Hennig Silva, que 125 

foram apresentados em bloco pelo conselheiro Rafael, sendo aprovados por todos 126 

os presentes; Projetos de Monitoria “Microeconomia I”, coordenado pelo 127 

professor Felipe Gomes Madruga, “Gestão da Produção e Operações I”, 128 

coordenado pela professora Isabela Braga da Matta e “Teoria Política Clássica”, 129 

coordenado pelo professor Rafael Balardim, que foram apresentados em bloco pelo 130 

conselheiro Rafael e aprovados por todos os presentes; Proposta de criação do 131 

curso de Especialização em Relações Internacionais Contemporâneas, que foi 132 

apresentado pelo conselheiro Rafael e aprovado por todos os presentes; Relatório 133 

Semestral de horário especial e solicitação de renovação da professora Isabela 134 

Braga da Matta, o pedido de renovação refere-se as quintas e sextas-feiras para o 135 

segundo semestre de 2017,  possibilitando a professora de frequentar as disciplinas 136 

do curso de doutorado na cidade de Porto Alegre, que foi apresentado pelo 137 

conselheiro Rafael e aprovado por todos os presentes; Relatórios de afastamento 138 

integral para doutoramento das professoras Silvia Amélia Mendonça Flores, 139 

Vanessa Rabelo Dutra, Patrícia Eveline dos Santos Roncato e Carina Cipolat, que 140 

foram apreciados em bloco, sendo apresentados pelo conselheiro Rafael. A 141 

conselheira Ana Luísa lembrou que a professora Carina está em licença 142 

maternidade e sua vaga é um desdobramento da vaga destinada à professora 143 

Vanessa Dutra. A conselheira preocupa-se com a possibilidade da professora Carina 144 

ficar sem substituto quando do retorno da professora Vanessa Dutra. O conselho 145 

resolve encaminhar solicitação de informações a respeito desse fato à Pró-Reitoria 146 

de Gestão de Pessoas. Os relatórios foram aprovados por todos os presentes; 147 

Solicitação de afastamento integral para qualificação em doutorado da 148 

professora Fabiane Tubino Garcia, que foi classificada em primeiro lugar no edital 149 

001/2017, referente ao afastamento docente para qualificação em doutorado, que foi 150 

apresentado pelo conselheiro Rafael, informando que o período é de vinte de 151 

outubro de dois mil e dezessete à trinta e um de março de dois mil e vinte e um. A 152 

solicitação de afastamento foi aprovada por todos os presentes; Perfil de vaga para 153 

concurso docente referente a aposentadoria do professor Avelar Batista 154 

Fortunato, na área de Administração Geral. Tendo como requisito Doutorado em 155 

Administração. Com prova escrita, didática, entrevista e títulos, obedecendo a 156 

seguinte pontuação: Prova escrita respeitando a pontuação oito para Domínio 157 

técnico-científico do ponto sorteado, seis para Estruturação coerente do texto e seis  158 

para Clareza e precisão de linguagem; Prova didática no formato de aula expositiva 159 
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com peso seis para planejamento de aula, nove para domínio do tema sorteado, seis 160 

para capacidade de comunicação e nove para postura pedagógica; Avaliação do 161 

Memorial Descritivo com peso doze para a pertinência das atividades de ensino, 162 

pesquisa e extensão propostas pelo candidato para a área de conhecimento do 163 

Concurso e para o Projeto Institucional da UNIPAMPA e peso oito para a capacidade 164 

de reflexão do candidato sobre a própria trajetória de formação, assim como a 165 

factibilidade de sua proposta. O cronograma do concurso é o que segue: 1. Teorias 166 

das Organizações, 2. Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas, 3. 167 

Ensino e Pesquisa em Administração, 4. Administração e Políticas Públicas, 5. 168 

Estratégia em Organizações, 6. Tecnologia e Sistemas de Informação, 7. Marketing, 169 

8. Gestão Socioambiental, 9. Administração da Produção, 10. Finanças e 11. Gestão 170 

Universitária. O perfil foi apresentado pela conselheira Kathiane, comunicando que 171 

os componentes curriculares que estavam sendo ministrados pelo docente no curso 172 

de administração e ciências econômicas estão sendo supridos por outros docentes, 173 

sendo eles: o professor Álvaro com macroeconomia e as professoras Kathiane e 174 

Andressa com Seminários de Pesquisa. A conselheira Tanise informa que com a 175 

volta do professor Mauro do doutorado, este reassume as disciplinas de matemática 176 

financeira e microeconomia, que são da sua área. Ficando a disciplina de 177 

macroeconomia descoberta. Entendendo que não há demanda para o concurso 178 

apenas de  macroeconomia na Administração, a comissão local de ensino deliberou 179 

que o professor Mauro mantenha-se com o componente curricular matemática 180 

financeira no curso de Ciência Econômicas, bem como o curso de Administração se 181 

comprometa a todo semestre ofertar pelo menos uma CCCG em conjunto com o 182 

curso de Ciências Econômicas para auxiliar na demanda por disciplinas optativas. 183 

Em troca, o curso de Ciências Econômicas atende a macroeconomia na 184 

Administração. Dessa forma, a comissão entendeu que a vaga deve ser concursada 185 

com o perfil que atenda não apenas a graduação em Administração, como também o 186 

mestrado em Administração, visto que o professor Avelar também é docente do 187 

programa. Assim, definiu-se que se concurse uma vaga de perfil de Administração 188 

Geral, em que os tópicos do concurso serão voltados para as linhas de 189 

Organizações e Desenvolvimento e Estratégias e Sistemas, bem como dando 190 

suporte a alta demanda de orientações do curso de Administração. O perfil foi 191 

aprovado por todos os presentes; Perfil de vaga para concurso docente referente 192 

a redistribuição do professor Tiago Zardin Patias; na área de Administração da 193 

Produção. Tendo como requisito doutorado em administração ou áreas afins ou 194 

Doutorado em Engenharia de Produção. Com prova escrita, didática, entrevista e 195 

títulos, obedecendo a seguinte pontuação: Prova escrita respeitando a pontuação 196 

oito para Domínio técnico-científico do ponto sorteado, seis para Estruturação 197 

coerente do texto e seis  para Clareza e precisão de linguagem; Prova didática no 198 

formato de aula expositiva com peso seis para planejamento de aula, nove para 199 

domínio do tema sorteado, seis para capacidade de comunicação e nove para 200 
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postura pedagógica; Avaliação do Memorial Descritivo com peso doze para a 201 

pertinência das atividades de ensino, pesquisa e extensão propostas pelo candidato 202 

para a área de conhecimento do Concurso e para o Projeto Institucional da 203 

UNIPAMPA e peso oito para a capacidade de reflexão do candidato sobre a própria 204 

trajetória de formação, assim como a factibilidade de sua proposta. O cronograma do 205 

concurso é o que segue: 1. Planejamento e Controle de Capacidade, 2. 206 

Planejamento, Programação e Controle da Produção, 3. Planejamento e Controle de 207 

Estoque, 4. A Gestão da Cadeia de Suprimentos, 5. Administração de Compras, 6. 208 

Logística, 7. Pesquisa Operacional, 8. Gestão da Qualidade, 9. Gestão de 209 

Processos e 10. Novos Ambientes de Produção. O perfil foi apresentado pela 210 

conselheira Kathiane, que informou que a professora Katiuscia trocou de área dentro 211 

do curso (de administração da produção para gestão de pessoas) a qual o professor 212 

Tiago está deixando. A conselheira Kathiane informa que em relato da professora 213 

Katiuscia no NDE de Administração, ela se comprometeu a manter o componente 214 

curricular de Gestão de Processos no curso de Gestão Pública. O perfil de vaga foi 215 

aprovado por todos os presentes; Perfil para concurso simplificado docente 20h 216 

na vaga professora Fabiane Tubino Garcia, por motivo de afastamento para 217 

doutoramento, na área de Contabilidade e Custos. Tendo como requisito graduação 218 

em Ciências Contábeis ou Administração ou Ciências Econômicas; e especialização 219 

ou Mestrado ou Doutorado. Com prova Didática, entrevista e títulos, obedecendo a 220 

seguinte pontuação: prova didática no formato de aula expositiva com peso de seis 221 

pontos, sendo dois para planejamento de aula, três para domínio do tema sorteado, 222 

três para capacidade de comunicação e dois para postura pedagógica; entrevista 223 

com peso de quatro pontos, sendo três pontos para capacidade do candidato de 224 

refletir sobre a própria formação escolar e acadêmica, quatro pontos para 225 

experiências e expectativas profissionais e três para capacidade de formular uma 226 

proposta envolvendo atividades de ensino. O cronograma do concurso é o que 227 

segue: 1. Patrimônio, 2. Escrituração Contábil, 3. Operações com mercadorias, 4. 228 

Balancete de verificação e Apuração do Resultado do exercício, 5. Balanço 229 

Patrimonial, 6. Demonstração do Resultado do Exercício e Abrangente, 7. 230 

Classificação dos custos, 8. Métodos de Custeio, 9. Relações de Custo, Volume e 231 

Lucro e 10. Formação do Preço de Venda. O perfil foi apresentado pela conselheira 232 

Kathiane e aprovado por todos os presentes. Solicitação da abertura do 233 

componente curricular Seminário de Relações Internacionais IV fora do prazo 234 

para acomodar os discentes matriculados em Seminário de RI III (Filosofia da 235 

Ciência aplicadas às RI) apresentado pelo conselheiro Flávio Lira, explicando que, 236 

pelo fato de ter sido ofertado nas férias um componente com o mesmo nome, os 237 

alunos que cursaram o referido componente não teriam como se matricular. O 238 

conselheiro Álvaro explicou que essa negativa de matrícula é porque os 239 

componentes possuem o mesmo código, não permitindo a segunda matrícula do 240 

aluno no mesmo código. A conselheira Ana Luísa manifestou que a inserção de 241 
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dados pela secretaria acadêmica fora do prazo ocasiona problemas na matriz OCC. 242 

E vê com preocupação a delegação da Pró-Reitoria de Graduação de autorização 243 

quanto aos pedidos de alteração nos componentes curriculares para a comissão 244 

local de ensino e conselho do campus. Isso poderá acarretar na responsabilização 245 

dos membros do conselho do campus pela decisão de abrir novos componentes. Os 246 

conselheiros Flavio e Álvaro salientaram que os alunos já estão matriculados em 247 

componente curricular. A solicitação foi aprovada com um voto contrário e doze 248 

favoráveis. Resultado da Consulta para representações no Conselho do 249 

Campus das categorias docente, discente e técnica administrativa. Sendo 250 

apresentado pelo conselheiro Rafael o relatório final de consulta encaminhado pela 251 

Comissão Eleitora Local com a seguinte classificação: na categoria discente foram 252 

eleitos os dois alunos candidatos Aristeu Antônio Hamilton Antonello e Victor Elias 253 

Brusque; na categoria docente foram eleitos em ordem de votação os professores 254 

Anna Carletti e Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira Adão, ficando como suplente o 255 

professor Altacir Bunde; e na categoria técnica administrativa foram eleitos por 256 

ordem de votação os servidores Alam Silva Carvalho e Álvaro Couto Monson, 257 

ficando como suplentes os servidores  Gabriela Maciel de Veríssimo e Ricardo 258 

Gomes de Oliveira. O referido resultado foi aprovado por todos os presentes. Foram 259 

apreciados em bloco os Projetos de Pesquisa “As relações bilaterais Brasil-260 

Venezuela (2003-2016), “A integração Sul-americana e a política externa do 261 

governo Lula (2003-2010)”, “Anarquismo: teoria e prática no século XXI”, 262 

“Cuba pós-Revolução: as relações entre a política e a religião (1959-2008)”, “A 263 

posição semiperiférica do Brasil: as relações com EUA e América Latina (2003-264 

2010)” e “Política externa do Uruguai (2010-2015)”, todos coordenados pelo 265 

professor Rafael Balardim, que foram apresentados pela conselheira Tanise, 266 

informando que o professor Rafael Balardim registrou os referidos projetos como 267 

carga horária de uma hora para cada projeto e não extrapolou a carga horária total 268 

de vinte e oito horas entre projetos de ensino, pesquisa e extensão. A conselheira 269 

Carolina manifestou que poderá ocorrer o beneficiamento duplo ao aluno por uma 270 

única atividade, pois parece que esses projetos são referentes a orientações de 271 

trabalhos de conclusão de curso. A conselheira Ana Luísa argumenta que o projeto 272 

de TCC é do aluno e, caso seja projeto de pesquisa, este é do orientador. Os 273 

projetos foram colocados em votação e aprovados com uma abstenção; Projetos de 274 

Extensão “Capacitar pessoas e organizações envolvidas com o roteiro 275 

turístico Ferradura dos Vinhedos”, coordenado pela professora Tanise Brandão 276 

Bussmann e “Grupo de Aprendizado de Línguas Estrangeiras (GALE)”, 277 

coordenado pelo professor Flávio Augusto Lira Nascimento, que foram apresentados 278 

pela conselheira Carmen Lia, informando que o custo com a viagem do projeto 279 

referente a Ferradura dos Vinhedos será do curso de Gestão Pública, e que o 280 

projeto GALE objetiva atender demandas de ensino de línguas inglesa e espanhola. 281 

Os projetos foram aprovados por todos os presentes. Nos Informes, o conselheiro 282 
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Rafael comunicou que recebeu Memorando de agradecimento da Pró-Reitoria de 283 

Extensão e Cultura pela acolhida do Campus. O conselheiro Flavio informou 284 

sobre criação do grupo intercoordenações dos cursos para lidar com assedio 285 

moral e sexual na Unipampa. O conselheiro informou que a motivação de criação 286 

desse grupo é pelo fato de estar recebendo denúncias de colegas servidores e 287 

alunos sobre o tema em discussão. A conselheira Carolina informou que o grupo 288 

desenvolverá trabalho de mapeamento sobre as denuncias recebidas e que para 289 

isso será criado instrumento de questionário. O Conselheiro Jeferson informou que, 290 

com relação ao inventário patrimonial 2017, o referido está em andamento, com 291 

previsão de conclusão até o dia trinta deste mês. O conselheiro informou que o 292 

campus, após ser indiciado em crime ambiental por não ter seu licenciamento 293 

ambiental, fez os procedimentos necessários e adquiriu o referido licenciamento. 294 

Com relação ao memorando circular que trata dos limites de gastos com diárias 295 

do campus, o conselheiro informou que a data imite para os empenhos será até o 296 

dia vinte e sete de outubro, sugerindo que os recurso que não forem utilizados com 297 

os cursos sejam remanejados para as capacitações dos servidores. O conselheiro 298 

informou que o campus ainda possui recurso empenhado para viagens de estudo, 299 

podendo serem utilizados pelos interessados. O Conselheiro Rafael agradeceu a 300 

participação do conselheiro Renato Machado pela sua colaboração a este conselho 301 

durante os últimos dois anos. Informando que a presidência do conselho está 302 

providenciando a escolha da nova representação externa para o conselho, com base 303 

no que preconiza a resolução seis do consuni. O conselheiro Renato manifestou seu 304 

agradecimento pela acolhida do conselho, reforçando que aprendeu muito durante 305 

seu período como conselheiro. Também agradeceu a participação dos 306 

representantes docentes Ana Luísa e Luís Lima, aos representantes técnicos Denis 307 

e Álvaro e aos representantes discentes Paola Rosano Rodrigues e Rafael Maia 308 

Costa Aguiar Sant’Ana pela participação efetiva neste conselho. O conselheiro 309 

informou sobre o SIEPE 2017, que ocorrerá no campus entre os dias vinte e um e 310 

vinte e três de novembro deste ano. O referido evento terá participação de 311 

instituições de ensino superior do Uruguai e das instituições brasileiras que possuem 312 

sedes em Santana do Livramento, devendo as atividades serem executadas em 313 

diversos locais, incluindo nas instituições parceiras. O conselheiro informou que a 314 

Comissão Local e Geral do SIEPE continuam abertas para a participação de novos 315 

interessados. A conselheira Tanise comunicou que os docentes e técnicos podem se 316 

cadastrar como avaliadores e que toda a comunidade pode se cadastrar como 317 

oficineira. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, João Timóteo de 318 

los Santos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 319 

mim e pela presidência do Conselho. 320 
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