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Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 1 

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

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

Ordinária. Estiveram presentes o Coordenador Acadêmico Alexandre Vicentine 4 

Xavier, os coordenadores de cursos Kathiane Benedetti Corso, Debora Nayar Hoff, 5 

Fernando Pedro Meinero, Guilherme Howes Neto e Flávio Augusto Lira Nascimento, 6 

a coordenadora da pós-graduação stricto sensu Carolina Freddo Fleck, a 7 

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

da Comissão Local de Extensão Carmen Lia Remedi Fros, os representantes 9 

docentes Anna Carletti e Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira Adão, os 10 

representantes técnico-administrativos Alam Silva Carvalho e Álvaro Couto Monson 11 

e o representante discente Aristeu Antonio Hamilton Antonello. O conselheiro 12 

Jeferson Ferron justificou sua ausência. O conselheiro Rafael iniciou a reunião 13 

dando posse ao conselheiro Fernando Pedro Meinero, que representa a 14 

coordenação do curso de Direito e aos novos conselheiros representantes das 15 

categorias: docentes Anna Carletti e Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira Adão, os 16 

representantes técnico-administrativos Alam Silva Carvalho e Álvaro Couto Monson 17 

e o representante discente Aristeu Antonio Hamilton Antonello, que foram eleitos 18 

para mandato de um ano a contar desta data. Na sequência, o conselheiro Rafael 19 

abriu espaço para inclusões ou exclusões de pauta. O conselheiro Flavio solicitou 20 

incluir informe sobre a palestra do professor Oliver Stuenkel. O Conselheiro Rafael 21 

solicitou incluir o informe sobre o nono Siepe e a conselheira Tanise sobre a 22 

participação da Unipampa na exposição ocorrida na Assembleia Legislativa. Na 23 

pauta Ad referendum foram apreciados em bloco os Projetos de ensino: “Viagem de 24 

estudo – Participação no VIII Encontro Estudantil Regional de Relações 25 

Internacionais (EERRI)”, coordenado pelo professor Flávio Augusto Lira 26 

Nascimento, “Aula Pública – Os 150 anos d´O Capital”, coordenado pelo 27 

professor Guilherme Howes, “Oficina do Sistema Nacional de Segurança 28 

Alimentar e Nutricional (SISAN)”, coordenado pelo professor Altacir Bunde e 29 

Projeto de Ensino “Viagem de estudos – participação no Seminário Teoria e 30 

Prática Revolucionária: O centenário da Revolução Russa”, coordenado pelo 31 

professor Flávio Augusto Lira Nascimento, que foram apresentados pelo conselheiro 32 

Rafael e referendados por todos os presentes; termos de concordância para o 33 

professor Fábio Régio Bento, atuar como docente convidado e a professora Anna 34 

Carletti atuar como docente permanente no programa de Pós-Graduação em 35 

Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, sendo informado pelo 36 
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conselheiro Rafael que os interessados entregaram a documentação solicitada pelo 37 

conselho, retornando o referido ponto para a pauta ad referendum. O conselheiro 38 

Aristeu questionou como será interpretado o ponto “sem prejuízo para as atividades 39 

no Campus”. A conselheira Anna informou que suas atividades serão mantidas no 40 

campus, não havendo interrupção de aulas no Campus. A conselheira também 41 

informou que grande parte das atividades que desenvolverão da Universidade 42 

Estadual da Paraíba ocorrerão a distância através e-mail, Skype, web conferência e  43 

outros meios informáticos atualmente disponíveis, e que sua participação nesse 44 

programa poderá contribuir com o intercâmbio entre as instituições. A conselheira 45 

Tanise pergunta se os professores manterão todos seus encargos no Campus, 46 

sendo informado pela conselheira Anna que manterão suas atividades normalmente. 47 

O conselheiro Flávio manifestou que essa troca de docentes entre as instituições é 48 

importante para o Curso de Relações Internacionais, e que poderá ocorrer 49 

intercambio entre as instituições. A conselheira Debora questiona se não há um 50 

impedimento legal em ser feita a cedência de professores entre um universidade 51 

federal e outra estadual, sendo informado pela conselheira Anna que existe 52 

autorização da CAPES, e que uma universidade estadual é a única que permite ter 53 

um professor permanente, com vínculo em uma universidade federal, em seu quadro 54 

de docentes.  Os pedidos foram colocados em votação, sendo aprovados por todos 55 

presentes. Solicitação de afastamento do País do professor Flávio Augusto Lira 56 

Nascimento, para participar de aula e reuniões, na Universidade de la República – 57 

Udelar, em Montevidéu no Uruguai. O pedido de afastamento é com ônus limitado e 58 

transcorrerá entre os dias sete a onze de outubro do corrente ano. O professor 59 

apresentará trabalho intitulado “Aula de Política Externa no Brasil: Cultura, politica y 60 

sociedad e reunião com o colegiado de Relações Internacionais da Udelar. O pedido 61 

de afastamento foi apresentado pelo conselheiro Rafael e referendado por todos os 62 

presentes, salientando a importância e implicações da atividade para o docente e o 63 

campus; Perfil para concurso simplificado docente 20h, para o curso de 64 

administração, motivado pro demanda do curso e por carência de docente, na 65 

área de Administração Geral. Tendo como requisito Graduação em Administração e 66 

Especialização em Administração ou áreas afins, ou Mestrado em Administração ou 67 

áreas afins, ou Doutorado em Administração ou áreas afins. Com prova Didática, 68 

entrevista e títulos, obedecendo a seguinte pontuação: prova didática no formato de 69 

aula expositiva com peso de seis pontos, sendo dois para planejamento de aula, três 70 

para domínio do tema sorteado, três para capacidade de comunicação e dois para 71 

postura pedagógica; entrevista com peso de quatro pontos, sendo três pontos para 72 

capacidade do candidato de refletir sobre a própria formação escolar e acadêmica, 73 

quatro pontos para experiências e expectativas profissionais e três para capacidade 74 

de formular uma proposta envolvendo atividades de ensino. O cronograma do 75 

concurso é o que segue: 1. Teorias administrativas: a abordagem clássica, 2. Teorias 76 

administrativas: a escola das relações humanas e a teoria comportamental, 3. 77 
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Teorias administrativas: estruturalismo e burocracia, 4. Teorias administrativas: 78 

teorias sistêmicas e contingencial, 5. Pensamento administrativo atual: novas 79 

abordagens gerenciais e a dinâmica das organizações contemporâneas, 6. 80 

Estratégias organizacionais: planejamento e gestão, 7. Empreendedorismo: 81 

Evolução histórica, teorias, conceitos; 8. Comportamento Empreededor, 9. 82 

Intraempreendedorismo, 10. Plano de Negócios, 11. Startup no Brasil. O perfil foi 83 

apresentado pelo conselheiro Rafael e aprovado por todos os presentes; Projetos de 84 

Extensão: “Programa de educação empreendedora”, coordenado pela professora 85 

Andressa Hennig Silva, “1º Campeonato de Futebol Universitário da Fronteira 86 

em Comemoração aos 10 anos da Unipampa”, coordenado pelo professor Felipe 87 

Gomes Madruga, “Jornadas Internacionais de Direito Processual Penal e sobre 88 

o novo Código de Processo Penal”, coordenado pela professora Vanessa 89 

Dorneles Schinke, “Semana Farroupilha Unipampa – Piquete Tradicionalista 90 

Negro Lúcio”, coordenado pelo professor Guilherme Howes Neto e Projeto de 91 

Extensão “Voluntários da Unipampa na Testagem de Hepatite C”, coordenado 92 

pela pedagoga Ruth Pereira Castro, que foram apresentados pela conselheira 93 

Carmen Lia. A conselheira Tanise manifestou que a execução das atividades do 94 

projeto Semana Farroupilha Unipampa ocasionou alguns transtornos para a 95 

atividade acadêmica do Campus. O conselheiro Aristeu questionou se não será 96 

disponibilizado um espaço específico para o piquete tradicionalista ou as atividades 97 

que prejudiquem o andamento das aulas. A conselheira Debora manifestou que esse 98 

tipo de atividade faz parte da vida cultural de um campus, mas deverá ser tomado 99 

cuidado para não prejudicar as demais atividades. A conselheira parabenizou a 100 

iniciativa do professor Guilherme. O conselheiro Rafael também parabenizou a 101 

iniciativa e manifestou a necessidade de tomar cuidado em não prejudicar as demais 102 

atividades. Os conselheiros Flavio e Carmen Lia elogiaram a iniciativa dos alunos. 103 

Os projetos foram colocados em votação e referendados por todos os presentes; 104 

Solicitação de afastamento do País do professor Cristian Ricardo Wittmann, 105 

para participar da conferência intitulada “Signing Ceremony of the Treaty on the 106 

Prohibition of Nuclear Weapons”, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O evento foi 107 

organizado pela Organização das Nações Unidas e o pedido de afastamento foi com 108 

ônus, transcorrendo entre os dias dezessete à vinte e três de setembro do corrente 109 

ano. O pedido de afastamento foi apresentado pelo conselheiro Rafael e 110 

referendado por todos os presentes, salientando a importância e implicações da 111 

atividade para o docente e o campus. Na Pauta do dia, foram apreciados: Projeto de 112 

ensino “Participação no UFRGSMUN”, coordenado pela professora Kamilla Raquel 113 

Rizzi, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael e aprovado por todos os 114 

presentes; Credenciamento e Descredenciamento docente no Programa de 115 

Pós-graduação em Administração, sendo informado pela conselheira Carolina que 116 

o Conselho do Programa de Pós-Graduação em Administração aprovou o pedido de 117 

credenciamento docente permanente do professor Thiago Antonio Beuron e da 118 
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professora Andressa Hennig Silva. Bem como a manutenção do professor Avelar 119 

Fortunato como colaborador, mesmo após a sua aposentadoria. Os professores 120 

Alessandra Troian e Daniel Mesquita passaram ao final de 2016 da situação de 121 

colaboradores para docentes permanentes do programa. A conselheira informou que 122 

a CAPES publicou a primeira avaliação do programa, mantendo a nota três. O 123 

Conselheiro Sebastião manifestou que o programa de mestrado em Administração 124 

precisa manter uma regular interação com os cursos de graduação do Campus. A 125 

conselheira Debora informou que vem recebendo demanda dos mestrandos em 126 

atuarem em conjunto com os cursos de graduação do Campus; Relatório de 127 

horário especial da professora Fabiane Tubino Garcia, apresentado pelo 128 

conselheiro Rafael, informando que este relatório é referente ao primeiro semestre 129 

de dois mil e dezessete, sendo aprovado por todos os presentes; Alteração no 130 

Núcleo Docente Estruturante no curso de Ciências Econômicas, que foi 131 

apresentado pela conselheira Débora, sendo informada a inclusão do professor 132 

Felipe Madruga no referido NDE. Ficando a seguinte composição: João Garibaldi 133 

Almeida Viana, Ana Luísa de Sousa Soares (secretária), Débora Nayar Hoff, 134 

Margarete Leniza Lopes Gonçalves, Altacir Bunde, André Redivo (coordenador), 135 

Tanise Brandão Bussmann e Felipe Gomes Madruga. A alteração foi aprovada por 136 

todos os presentes. Inclusão de novos Componentes Curriculares 137 

Complementares de Graduação no curso de Ciências Econômicas, que foram 138 

apresentados pela conselheira Debora, informando que foram aprovados pela 139 

Comissão do curso de Ciências Econômicas a inclusão, na estrutura curricular, dos 140 

seguintes componentes: Economia da Energia (60h), Economia das Organizações 141 

(30h), Desenvolvimento Sustentável (60h) e Economia Política II (60h), que foram 142 

aprovados por todos os presentes; Relatório Semestral de Afastamento para 143 

capacitação do professor Carlos Hernán Rodas Céspedes, que foi apresentado 144 

pelo conselheiro Rafael e aprovado por todos os presentes; Relatório Semestral de 145 

Afastamento para capacitação da professora Laura Alves Scherer, que foi 146 

apresentado pelo conselheiro Rafael e aprovado por todos os presentes; projeto de 147 

Pesquisa “A emergência da Ordem Espontânea de Friedrich Hayek”, 148 

Coordenado pela professora Ana Luísa de Souza Soares, que foi apresentado pela 149 

conselheira Tanise. A conselheira Debora manifestou a necessidade dos professores 150 

do Campus atuarem mais com atividades de pesquisa, elogiando o retorno da 151 

professora Ana Luiza nas atividades de pesquisa. O projeto foi colocado em votação, 152 

sendo aprovado por todos os presentes. Nos informes, o conselheiro Rafael fez 153 

leitura do Memorando 241/2017 – Unipampa/GR, com Orientações sobre resolução 154 

de problemas específicos nas instâncias do Campus. A conselheira Debora também 155 

se posicionou favorável a recomendação dada pela reitoria, pois muitas vezes o 156 

campus vem recebendo pedidos de encaminhamento por canais externos, gerando 157 

transtorno para as coordenações dos cursos. O conselheiro Aristeu sugeriu que, por 158 

parte dos discentes, suas demandas sejam formalizadas nas instâncias locais para 159 
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que, caso o mesmo não seja atendido, saiba a quais instâncias superiores recorrer. 160 

O conselheiro Álvaro manifestou que é atribuição da ouvidoria receber as demandas 161 

da comunidade. E que, quando os pedidos são feitos na esfera do Campus, tira o 162 

anonimato do comunicante. O Conselheiro Alam informou que o NUDE recebe 163 

muitas demandas dos discentes com relação a dúvidas acadêmicas, tendo orientado 164 

muitos deles a procurarem conhecer as normas acadêmicas. O conselheiro Aristeu 165 

também apontou preocupação com uma possível retaliação de docentes com os 166 

discentes. Sugerindo que seja implantado algum sistema que garanta o anonimato 167 

do comunicante na esfera do Campus. O conselheiro Rafael salientou que os 168 

problemas de convivência devem ser discutidos primeiramente com o servidor 169 

interessado. Informando que não é aceita retaliação de qualquer servidor com os 170 

discentes. O conselheiro Flavio também manifestou preocupação com possíveis 171 

perseguições a acadêmicos e o conselheiro Aristeu salientou que acadêmicos 172 

manifestam a preocupação com as decisões tomadas, nas diversas comissões do 173 

Campus  por conta de alguns docentes que possuem vínculo de afeto com outro 174 

docente, ao tratarem de assuntos que envolvam discentes. A conselheira Debora 175 

manifestou que todos os docentes são servidores públicos e  devem seguir 176 

regulamentação normativa que impede que ocorram certos tipos de descaso. O 177 

conselheiro Flavio informou sobre a palestra do professor Oliver Stuenkel, que 178 

ocorrerá no Campus no dia cinco de outubro, as três horas da tarde, e que a 179 

atividade também contemplará o lançamento de um livro do palestrante. O convite é 180 

extensivo a todos os acadêmicos e aos docentes e técnicos administrativos. Sendo 181 

computadas horas de ACGs aos discentes. O conselheiro informou que no dia treze 182 

de outubro o campus também presidirá uma atividade que corresponde ao 183 

lançamento de um documentário sobre as regiões de fronteira. A conselheira Tanise 184 

informou sobre a participação da Unipampa na exposição referente à ferradura dos 185 

Vinhedos, ocorrida na Assembleia Legislativa. Informando que a abertura da 186 

exposição ocorreu no dia dois de outubro, contando com a presença de diversas 187 

autoridades, servidores e alunos do campus. O Conselheiro Rafael informou sobre o 188 

nono Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão - Siepe, que ocorrerá no 189 

mês de novembro no Campus de Santana do Livramento. Informou que alguns 190 

problemas estão ocorrendo, mas estão sendo sanados dentro do possível. A 191 

conselheira Tanise informou que o Siepe conta com mais de três mil inscrições, 192 

cerca de dois mil e cem trabalhos inscritos e conta com cerca de seiscentos 193 

avaliadores inscritos. O conselheiro Rafael solicita que os conselheiros contribuam 194 

com a divulgação do evento. O conselheiro Sebastião solicitou que os docentes do 195 

Campus conversem com seus alunos em sala de aula sobre a situação de corrupção 196 

vivida no país, fazendo alusão ao fato da morte do reitor da UFSC. Nada mais 197 

havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, João Timóteo de los Santos, lavrei a 198 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 199 

presidência do Conselho. 200 
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