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CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO 1 

ATA 007/2018 
 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na 2 

sala cinco do Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do Campus, 3 

sob a presidência do Diretor Rafael Vitória Schmidt, para a quarta Reunião Ordinária 4 

do ano. Estiveram presentes o Coordenador Acadêmico Alexandre Vicentine Xavier, 5 

o Coordenador Administrativo Jeferson da Luz Ferron, os coordenadores de cursos 6 

Guilherme Howes, Rodrigo Alexandre Benetti, Flávio Augusto Lira Nascimento, 7 

Kathiane Benedetti Corso e Débora Nayar Hoff, a coordenadora do mestrado em 8 

Administração Carolina Freddo Fleck, a representante da Comissão Local de 9 

Pesquisa Tanise Brandão Bussmann, a representante da Comissão Local de 10 

Extensão Alessandra Marconatto, os representantes docentes Anna Carletti e 11 

Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira Adão, os representantes técnico-administrativos 12 

Alan Carvalho e Gabriela Maciel de Veríssimo e o representante discente Aristeu 13 

Antonio Hamilton Antonello. O conselheiro Rafael Schmidt iniciou a reunião abrindo 14 

espaço para inclusão ou exclusão de pauta. O conselheiro Flávio pediu a inversão 15 

do ponto de pauta “Agenda do Campus 2018/2” e “Cancelamento das aulas do 16 

curso de RI entre os dias 27/08 e 31/08 devido à Semana de RI”. O pedido foi 17 

aprovado por todos os presentes. A conselheira Débora solicitou a inclusão do ponto 18 

de pauta “Atividades durante o período da Copa do Mundo”, que foi aprovado 19 

por todos os presentes. Na pauta ad referendum, foram apreciados em bloco os 20 

seguintes Projetos: Projeto de Ensino: a) “Participação nos eventos temáticos da 21 

ANPAD”, coordenado pela professora Andressa Hennig Silva; a conselheira 22 

Carolina informa que não foi utilizado veículo por parte do Campus por falta de 23 

combustível devido à greve dos caminhoneiros. b) Projeto de Ensino 24 

“Conhecimento codificado: normas e noções acadêmicas, ano III”, coordenado 25 

pela professora Alessandra Troian, que foram referendados por todos os presentes; 26 

c) Projeto de Pesquisa “Imersos na Internet: Investigando Conceitos, Usos e 27 

(fazendo) Pesquisas Netnográficas”, coordenado pela professora Kathiane 28 

Benedetti Corso; d) Projeto de Pesquisa “Materialismo e Compulsão por 29 

compras: Uma investigação com consumidores da fronteira Brasil x Uruguai à 30 

luz da TCR”, coordenado pela professora Andressa Hennig Silva; a conselheira 31 

Tanise informa que os projetos foram aprovados ad referendum devido ao prazo do 32 

edital da Fapergs encerrar-se no dia quatro de junho. O projeto de pesquisa da 33 

professora Kathiane altera-se o prazo. Os projetos foram referendados por todos os 34 

presentes.Na pauta do dia também foram analisados em bloco os seguintes 35 

projetos: e) Projeto de Ensino “Visita Técnica nas empresas Mercur e Fruki”, 36 

coordenado pela professora Andressa Hennig Silva, o projeto foi aprovado por todos 37 

os presentes; f) Projeto de Extensão “Folha de Conjuntura Econômica”, 38 

coordenado pelo professor  Carlos Hernan Rodas Cespedes, o projeto foi aprovado 39 
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por todos os presentes; g) Projeto de Pesquisa “Grupo de Estudos sobre África 40 

(GEÀfrica)”, coordenado pela professora Nathaly Silva Xavier Schutz; que foi 41 

aprovado por todos os presentes; h) Solicitação de horário especial para a 42 

professora Margarete Leniza Lopez Gonçalves, para atender o curso de Pós-43 

Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR), da Universidade Federal do Rio 44 

Grande do Sul (UFRGS), a conselheira Débora informa que já foi feita concentração 45 

de horários para a professora Margarete a fim de que a mesma possar atender o 46 

curso. A solicitação foi aprovada por todos os presentes; i) Solicitação da 47 

professora Kamilla Raquel Rizzi para participação no curso de “Especialização 48 

em Relações Internacionais: Geopolítica e defesa”, na UFRGS, ministrando a 49 

disciplina “O Brasil e seu entorno estratégico (30h)” em março de 2019 sem prejuízo 50 

das atividades para o Campus. A solicitação foi aprovada por todos os presentes; j) 51 

Cancelamento das aulas do curso de RI entre os dias 27/08 e 31/08 devido à 52 

Semana de RI e inclusão na Agenda do Campus 2018/2; O conselheiro Flávio 53 

explicou que a  Semana de RI foi aprovada por unanimidade na comissão de curso, 54 

e a necessidade do cancelamento das aulas seria para que o maior número possível 55 

de alunos do curso possa participar, e também alunos de outras instituições. O 56 

conselheiro Rodrigo sugere que os professores dos demais cursos abonem as faltas 57 

dos alunos do curso de RI. O conselheiro Rafael sugere também que se releve as 58 

faltas não só dos alunos do curso de RI mas também de alunos de outros cursos 59 

que queiram participar da Semana de RI. O pedido foi aprovado por todos os 60 

presentes; k) Agenda do Campus 2018/2; sendo aprovada na última reunião da 61 

Comissão de Ensino a inclusão da Semana de RI que ocorrerá nos dias 27 a 31 de 62 

Agosto. A agenda foi aprovada por todos os presentes; l) Solicitação de abertura 63 

do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública na modalidade a 64 

distância, proposto pelo professor Sebastião Ailton Cerqueira Adão, a proposta em 65 

parceria com a UAB, ofertará 250 vagas com número mínimo de candidatos de 100 66 

para que o curso seja ofertado, com polos nas cidades de Rosário do Sul, Hulha 67 

Negra, Esteio, Cruz Alta e Quaraí. A proposta já consta com todos os docentes que 68 

irão ministrar disciplinas em sua estrutura, com parecer favorável feito pela 69 

professora Tanise. O conselheiro Alan questiona o papel da secretaria acadêmica 70 

em relação ao curso. Sendo informado pelo conselheiro Sebastião que apenas os 71 

registros acadêmicos devam ser guardados na secretaria acadêmica. O conselheiro 72 

Allan questiona se mesmo só a guarda de documentos não resultaria em 73 

atendimento aos alunos para movimentação dos documentos. O conselheiro 74 

Sebastião informa que em reunião em Bagé, a professora Maria do Socorro 75 

sinalizou que para esse curso serão capacitados tutores para análise presencial de 76 

verificação de autenticidae dos que solicitem ingresso por cotas. O conselheiro 77 

Alexandre questiona se a secretaria acadêmica ficaria responsável somente pelo 78 

resguardo dos documentos dos alunos ou necessitaria prestar atendimento aos 79 

mesmos e, que não necessariamente poderia ficar na secretaria acadêmica devido 80 
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ao espaço pequeno. O conselheiro Aristeu questiona se existe um PPC de criação 81 

do curso que dá amparo a todos com regras gerais, e se o que não consta nas 82 

regras gerais será estabelecido pela instituição. O conselheiro Sebastião esclarece 83 

que consta no PPC e no projeto que documenta a inscrição no edital. O conselheiro 84 

Flávio argumenta que os registros acadêmicos não necessariamente precisam ser 85 

arquivados na secretaria acadêmica, devendo isto constar como elemento da 86 

aprovação da proposta. A solicitação foi aprovada por todos os presentes; m) 87 

Definição de nova data e formato para a Semana Acadêmica intregada 2018, O 88 

conselheiro Aristeu traz uma demanda como representante discente sugerindo que a 89 

data seja 27, 28 e 29 de junho, nos três turnos de aula. O conselheiro Alexandre 90 

relata que aconteceu uma reunião com a comissão organizadora da Semana 91 

Acadêmica e que foi acordado o adiamento do evento, e o formato não seria a 92 

semana integral para não prejudir professores com algum planejamento já previsto. 93 

A conselheira Carolina questiona os dias que seriam na quarta, quinta e sexta pelos 94 

diversos feriados que aconteceram nesses dias, sugerindo que ocorra nos primeiros 95 

dias da semana ou que seja cancelada a Semana Acadêmica. Os alunos do 96 

mestrado gostariam de participar como avaliadores de trabalho invés de 97 

distribuidores de trabalhos, pois os mesmos já tem oficinas de trabalhos. O 98 

conselheiro Flávio endossa as palavras da conselheira Carolina, reforçando a ideia 99 

que seria melhor que o evento ocorra no começo da semana. O conselheiro Aristeu 100 

solicita que seja priorizada a Semana Acadêmica e que ate o momento somente os 101 

alunos de RI e Gestão Pública haviam se inscritos. O conselheiro Rafael relata que 102 

em reunião com a comissão organizadora da Semana Acadêmica, muitos discentes 103 

manifestaram preocupação em relação a realização do evento, por isso o 104 

conselheiro reintera a importância da Semana Acadêmica sendo inviável seu 105 

cancelamento. O conselheiro Rafael informa que a realização do evento no começo 106 

da semana seria prejudicado porque muitos alunos não iriam atender as aulas na 107 

quinta e sexta. O conselheiro Flávio salienta a importância da Semana Acadêmica 108 

estando de acordo que seu cancelamento é inviável, sugerindo que a mesma no 109 

início da semana. A conselheira Débora informa que dada a condição, também 110 

possa contar com a boa vontade dos alunos ao marcar aulas para completar o 111 

calendário de aulas. A conselheira Carolina esclarece que sugeriu o cancelamento 112 

pois muitos alunos estão alheios a Semana Acadêmica, informando que deveria ter 113 

mais alunos mobilizados com o evento e que se acontecer que seja no período do 114 

início da semana. O conselheiro Aristeu, seguindo a recomendação da Comissão 115 

Organizadora do evento sugere mudar a proposta dos dias 27,28 e 29 para os dias 116 

25, 26 e 27 de junho. A proposta foi aprovada por todos os presentes; n) 117 

“Atividades durante o período da Copa do Mundo”, a conselheira Débora sugere 118 

que nos dias do jogo do Brasil que o expediente termine às 13h, as aulas no turno 119 

da noite se mantenham normalmente. O conselho do Campus propõe que seja 120 

encaminhado um memorando á Reitoria solicitando esclarecimentos a respeito da 121 
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necessidade de suspensão ou não das aulas no período noturno, considerando a 122 

dificuldade de reposição das aulas noturnas, já que a portaria do Ministério do 123 

Planejamento não esclarece isso. A proposta foi aprovada por todos os presentes. 124 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Anna Claudia Sieverding 125 

Fabiano, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 126 

mim e pela presidência do Conselho.127 

 

 

 

Rafael Vitória Schmidt  

Presidente do Conselho 

Diretor do Campus 

 

 

 

Anna Claudia Sieverding Fabiano 

Secretária do Conselho
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