
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Campus Santana do Livramento 
Rua Barão do Triunfo, 1048, Centro, 97573-634, Santana do Livramento, RS 

 

 

CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO 

ATA 009/2018 
 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 1 

na sala seis 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 do ano. Estiveram presentes o Coordenador Acadêmico Alexandre 4 

Vicentine Xavier, o Coordenador Administrativo Jeferson da Luz Ferron, os 5 

coordenadores de cursos Rodrigo Alexandre Benetti, Flávio Augusto Lira Nascimento 6 

e Tanise Brandão Bussmann, o representante da Comissão Local de Pesquisa Luis 7 

Marcelo Garske, a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra 8 

Marconatto, os representantes docentes Altacir Bunde e Sebastião Ailton da Rosa 9 

Cerqueira Adão, os representantes técnico-administrativos Alan Carvalho e Gabriela 10 

Maciel de Veríssimo e os representantes discentes Aristeu Antonio Hamilton 11 

Antonello e Victor Elias Brusque. Os conselheiros Guilherme Howes Neto, Débora 12 

Nayar Hoff, Kathiane Benedetti Corso e Carolina Freddo Fleck justificaram suas 13 

ausências. O conselheiro Rafael iniciou a reunião abrindo espaço para inclusão ou 14 

exclusão de pauta. Sendo solicitado pelo conselheiro Flávio a inclusão do ponto de 15 

pauta: Solicitação de Prorrogação do prazo para entrega de monografia do 16 

Estágio Pós-Doutoral do professor Renato José da Costa, que foi aprovado por 17 

todos os presentes. Foi solicitado pelo conselheiro Aristeu o ponto de pauta: 18 

Discussão sobre o procedimento de elaboração da grade de horários na 19 

Unipampa, que foi aprovado com uma abstenção. Foi também solicitado pelo 20 

conselheiro Rafael a inclusão do ponto de pauta: Solicitação de afastamento do 21 

país da servidora técnica Luiza Damboriarena, que foi aprovado por todos os 22 

presentes. O conselheiro Flávio solicita a inclusão de um informe sobre a Semana 23 

de Relações Internacionais, a conselheira Tanise solicita um informe sobre a 24 

Semana de Economia e o conselheiro Rafael solicita a inclusão dos informes sobre o 25 

Seminário de Acolhida dos novos servidores e sobre o 10º SIEPE. Na pauta ad 26 

referendum, foi apreciado: a) Comissão Examinadora para processo seletivo 27 

simplificado de docente na àrea de Relações Internacionais, que foi apresentado 28 

pelo conselheiro Rafael e referendado por todos os presentes. Na pauta do dia 29 

foram analisados os seguintes pontos: b) Edital 02/2018 para representação 30 

docente, técnica e discente no Conselho do Campus; o conselheiro Victor 31 

questiona o baixo percentual da representação discente no Conselho do Campus. O 32 

conselheiro Flávio parabeniza a atitude da representação discente em questionar a 33 

representatividade dos mesmos no Conselho e Comissões. Sendo esclarecido pela 34 

conselheira Tanise que qualquer membro do CONSUNI pode colocar em pauta a 35 

alteração da representação no próprio CONSUNI. O conselheiro Rafael sugere que 36 

o questionamento possa ser encaminhado pelo discente representante no 37 

CONSUNI. O edital foi aprovado por todos os presentes. Também foi analisada a c) 38 
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Solicitação de utilização da sala do Diretório Acadêmico de Relações 39 

Internacionais; A conselheira Gabriela coloca sua sala à disposição para docentes 40 

que não dispõem de sala para trabalho. A solicitação foi aprovada por todos os 41 

presentes. Na sequência foi apreciado o ponto d) Solicitação de Prorrogação do 42 

prazo para entrega de monografia do Estágio Pós-Doutoral do professor 43 

Renato José da Costa, que devido à quantidade de documentação a ser analisada 44 

para sua pesquisa necessitará de mais quatro meses para a conclusão da 45 

monografia proposta no projeto de pesquisa. Ressalta-se que o prazo de 46 

afastamento do servidor não foi modificado e já houve outros afastamentos em que 47 

os servidores retornaram sem a entrega da versão final do trabalho. A solicitação foi 48 

aprovada por todos os presentes. e) Discussão sobre o procedimento de 49 

elaboração da grade de horários na Unipampa, o conselheiro Aristeu sugere que 50 

futuramente as disciplinas de horário especial do curso de economia não coincidam 51 

com as disciplinas pré-requisitos do curso. A conselheira Tanise esclarece que a 52 

elaboração do horário foi confeccionada de acordo com a disponibilidade dos 53 

docentes, e que a disponibilidade de horário especial foi adotada por essa 54 

coordenação de curso, bem como foi oferecida orientação para matrícula aos 55 

discentes do curso.  O conselheiro Victor questiona porque os horários não são 56 

passados para aprovação nas comissões de curso. O conselheiro Alexandre 57 

esclarece que a coordenação acadêmica é responsável pela verificação da 58 

distribuição carga horária dos professores e se os substitutos estão com a carga 59 

horária mínima instituída, a coordenação acadêmica dá autonomia às coordenações 60 

de curso para que elaborem sua grade de horários. Sendo esclarecido que a grade 61 

não passa pelas comissões porque já passa por outras instâncias, e que se existam 62 

questionamento quanto a isso deva ser enviado pela representação discente. O 63 

conselheiro Victor sugere que seja discutido na comissão de curso e que os horários 64 

sejam especificados conforme exemplo do curso de relações internacionais. O 65 

conselheiro Rodrigo esclarece que a concentração de horários foi realizada devido à 66 

disponibilidade dos professores substitutos que também têm vínculos com outras 67 

instituições e não moram na cidade. O conselheiro Rafael sugere que os horários 68 

também possam ser discutidos anteriormente nas comissões de curso, e também 69 

que sejam difundidos entre os discentes pelos seus representantes.  f) Solicitação 70 

de afastamento do país da servidora técnica Luiza Damboriarena, que 71 

participará do Congresso “Red Pilares – Red de Posgrados de Ivestigación Latinos 72 

en Administración y Estudios de la Organización, em Santiago – Chile, no período de 73 

26 a 29 de setembro. A solicitação foi aprovada por todos os presentes,  sendo 74 

sugerido pelo Conselho que a servidora refaça o formulário de afastamento 75 

alterando a opção “sem ônus” para “ônus limitado”. O conselheiro Rafael esclarece 76 

sobre o memorando nº131/2018/Proplan que traz informações sobre as obras no 77 

Campus, mais especificadamente ao andamento das obras do prédio anexo e da 78 

previsão do lançamento do edital de reforma da sala que seria destinada à 79 
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DAEINTER, que foi informado pela Proplan que não tem orçamento para a reforma 80 

do mesmo. O conselheiro Flávio informa sobre a Semana de Relações 81 

Internacionais que ocorrerá do dia 27 a 31 de agosto, estando aberta para todos os 82 

cursos do Campus. A conselheira Tanise informa sobre a II Semana de Economia 83 

que acontecerá 21 a 23 de agosto. O conselheiro Rafael informa sobre Seminário de 84 

Acolhida dos novos servidores no dia 17 de agosto, com atividades pela manhã e à 85 

tarde e também informa sobre o 10º SIEPE, que está com a data para os dias 06, 07 86 

e 08 de novembro. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Anna 87 

Claudia Sieverding Fabiano, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, 88 

será assinada por mim e pela presidência do Conselho.89 

 

 

 

 

 

Rafael Vitória Schmidt 

Presidente do Conselho 

Diretor do Campus 

Anna Claudia Sieverding Fabiano 

Secretária do Conselho
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