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Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 1 

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

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

Ordinária. Estiveram presentes o Coordenador Acadêmico Alexandre Vicentine 4 

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

Fernando Meinero, Guilherme Howes Neto e Rafael Balardim, a coordenadora da 6 

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

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

Extensão Victor Hugo Veppo Burgardt, os representantes docentes Anna Carletti e 9 

Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira Adão, os representantes técnico-administrativos 10 

Alam Silva Carvalho e Álvaro Couto Monson e os representantes discentes Aristeu 11 

Antônio Hamilton Antonello e Victor Elias Brusque. O Conselheiro Jeferson da Luz 12 

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

conselheira Tania Valéria Har Baptista, que representa a Comunidade Externa do 14 

Campus. Na sequência, o conselheiro Rafael abriu espaço para inclusões ou 15 

exclusões de pauta. O conselheiro Rafael solicitou alteração na ordem de pauta dos 16 

itens Orçamento da Unipampa para 2018 e Apresentação do SIEPE, sendo estes 17 

itens posicionados como primeiro e segundo itens na pauta do dia, sendo aprovado 18 

por todos os presentes. Na pauta Ad referendum foram apreciados em bloco os 19 

Projetos de ensino: Projeto de ensino “Viagem para III Encontro Regional dos 20 

Estudantes do Campo de Públicas da Região Sul, ERECAP – Sul em Blumenau 21 

– SC - 2017”, coordenado pelo professor Guilherme Howes, “A Revolução 22 

Soviética: 100 anos de história, teoria e prática”, coordenado pelo professor 23 

Rafael Balardim, “A identidade do Gaúcho na mídia do Rio Grande do Sul”, 24 

coordenado pela professora Bruna Taize de Medeiros, “Viagem de Estudos: V 25 

Seminário Jovens Pesquisadores em Economia do Desenvolvimento”, 26 

coordenado pela professora Tanise Brandão Bussmann, “Viagem para o Sítio 27 

Arqueológico de São Miguel Arcanjo”, coordenado pela professora Bruna Taize 28 

de Medeiros, “Visita técnica de discentes da disciplina de Microeconomia III à 29 

Guatambu Estância do Vinho”, coordenado pela professora Debora Nayar Hoff e 30 

Projeto de ensino “Pesquisa em Administração: debatendo conceitos e 31 

métodos”, coordenado pela professora Carolina Freddo Fleck, que foram 32 

apresentados pelo conselheiro Rafael e referendados por todos os presentes. Foram 33 

apreciados em bloco os Projetos de Extensão: “Crianças e Adolescentes: sujeitos 34 

de direitos”, coordenado pela Pedagoga Ruth Pereira Castro, “Exibição do 35 

Documentário: Fronteiras da Grandeza”, coordenado pelo professor Flavio 36 
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Augusto Lira Nascimento, “Oficina: Multiplicando Informações – IST’s e LGBTQ+ 37 

uma perspectiva de Políticas Públicas”, coordenado pelo professor Guilherme 38 

Howes Neto, “Seminário de Direito: Migrações e(m) perspectivas”, coordenado 39 

pela professora Daniela Nakalski Benetti e projeto de extensão “Participação na 40 

Constituição e no Acompanhamento do Observatório Social de Santana do 41 

Livramento”, coordenado pelo professor Jeferson Luís Lopes Goularte, que foram 42 

apresentados pelo conselheiro Rafael e comentados pelo conselheiro Victor Hugo, 43 

sendo referendados por todos os presentes; Solicitação de afastamento do País 44 

do professor Cristian Ricardo Wittmann, para participar das atividades e 45 

celebração da entrega do Prêmio Nobel da Paz 2017, organizado pelo Comitê Nobel 46 

Norueguês, em Oslo, na Noruega. No referido evento, será premiada a ICAN, 47 

entidade a qual o Grupo de Práticas em Direito Internacional e Direitos Humanos do 48 

Campus de Santana do Livramento colabora como um dos seus apoiadores no 49 

Brasil. O pedido de afastamento foi com ônus, e transcorrerá entre os dias trinta de 50 

novembro a quinze de dezembro do corrente ano. O pedido de afastamento foi 51 

apresentado pelo conselheiro Rafael, sendo questionado pelos conselheiro sobre a 52 

origem das diárias. Foi informado pelo conselheiro Rafael que o recurso não será do 53 

Campus. O pedido de afastamento foi colocado em apreciação e referendado com 54 

uma abstenção, salientando a importância e implicações da atividade para o docente 55 

e o campus. Solicitação de afastamento do País do professor Sebastião Ailton 56 

da Rosa Cerqueira Adão, para participar do XVII Colóquio Internacional de Gestão 57 

Universitária, organizado pela Universidade Nacional de Mar del Plata (UNMdP), na 58 

cidade de Mar del Plata, na Argentina. O afastamento será com ônus limitado, e 59 

compreende o período de vinte e um a vinte e seis de novembro do corrente ano. O 60 

professor apresentará três trabalhos, sendo eles: “Movimento estudantil de 61 

ocupação e o processo de resolução de conflitos na Universidade Federal do Pampa 62 

– Campus Santana do Livramento”, “Gestão do egresso do curso de Administração 63 

da Universidade Federal do Pampa: um estudo sobre o Feedback dos alunos em 64 

relação a sua formação e empregabilidade”, e “A formação do administrador e a sua 65 

orientação profissional para o mercado de trabalho: a percepção dos acadêmicos de 66 

uma Universidade Privada do interior do Rio Grande do Sul”. O conselheiro 67 

Sebastião informou que custeará toda sua viagem, inclusive de duas acadêmicas 68 

que irão apresentar os trabalhos. O pedido de afastamento foi apresentado pelo 69 

conselheiro Rafael e referendado por todos os presentes, salientando a importância 70 

e implicações da atividade para o docente e o campus. Perfil para concurso 71 

simplificado docente 20h na vaga do professor Luiz Edgar de Araújo Lima, por 72 

motivo de estar ocupando o cargo de Pró-reitor de Gestão de Pessoas na 73 

Unipampa, na área de Administração Geral e Gestão de Pessoas. Tendo como 74 

requisito Graduação em Administração ou Tecnólogo em Gestão de Pessoas ou 75 

Gestão Pública e Especialização em Administração ou áreas afins, ou Mestrado em 76 

Administração ou áreas afins ou Engenharia da Produção, ou Doutorado em 77 
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Administração ou áreas afins. Com prova Didática, entrevista e títulos, obedecendo a 78 

seguinte pontuação: prova didática no formato de aula expositiva com peso de seis 79 

pontos, sendo dois para planejamento de aula, três para domínio do tema sorteado, 80 

três para capacidade de comunicação e dois para postura pedagógica; entrevista 81 

com peso de quatro pontos, sendo três pontos para capacidade do candidato de 82 

refletir sobre a própria formação escolar e acadêmica, quatro pontos para 83 

experiências e expectativas profissionais e três para capacidade de formular uma 84 

proposta envolvendo atividades de ensino. O cronograma do concurso é o que 85 

segue: 1. Recrutamento e Seleção, 2. Cargos e Salários, 3. Treinamento e 86 

Desenvolvimento, 4. Planos de Carreira, 5. Tendências atuais na administração de 87 

recursos humanos, 6. Benefícios Sociais. Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no 88 

Trabalho, Teorias administrativas: a abordagem clássica, 7. Teorias administrativas: 89 

a escola das relações humanas e a teoria comportamental, 8. Teorias 90 

administrativas: estruturalismo e burocracia, 9. Teorias administrativas: teorias 91 

sistêmicas e contingencial, 10. Pensamento administrativo atual: novas abordagens 92 

gerenciais e a dinâmica das organizações contemporâneas e 11. Estratégias 93 

organizacionais: planejamento e gestão. O perfil de vaga foi apresentado pelos 94 

conselheiros Rafael e Kathiane, sendo informado que este pedido de concurso 95 

simplificado foi motivado pelo fato de não ter sido aceita uma candidata que estava 96 

aprovada em concurso anterior. O perfil de vaga foi referendado por todos os 97 

presentes. Na Pauta do dia, o conselheiro Rafael apresentou o Orçamento da 98 

Unipampa para 2018, informando a previsão de custeio para o próximo ano, bem 99 

como as possibilidades de remanejo institucional para poder cumprir como o 100 

compromisso na atividade acadêmica. Na sequência, o conselheiro Rafael fez uma 101 

Apresentação do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – SIEPE, 102 

informando como será desenvolvido o evento e quais os órgãos e setores que estão 103 

contribuindo na organização e execução. O conselheiro também solicitou o apoio de 104 

toda a comunidade acadêmica do Campus no sentido de promoveram a divulgação  105 

evento e apoiarem a execução do mesmo. A conselheira Tânia saiu da reunião. Foi 106 

apreciado o Pedido de Redistribuição da professora Rosa Maria Zaia Borges, 107 

Professora de Magistério Superior Adjunta, 40 horas com Dedicação Exclusiva, 108 

lotada no Campus Santana do Livramento da Universidade Federal do Pampa – 109 

UNIPAMPA desde 03 de outubro de 2016 para a Universidade Federal de Uberlândia 110 

– UFU, conforme processo nº 23100.002187/2016-29, com pareceres favoráveis na 111 

comissão do curso de Direito e na Comissão Local de Ensino. O conselheiro Aristeu 112 

questionou sobre a reposição de professor para o curso de Direito, se essa falta de 113 

professor influenciaria no reconhecimento do curso, sendo informado pelo 114 

conselheiro Alexandre que, após a redistribuição, o período médio para o novo 115 

docente entrar em exercício é de dois a três meses. O conselheiro Victor Elias 116 

perguntou sobre a redistribuição do professor Antônio Brito, sendo informado pelo 117 

conselheiro Alexandre que, com a permuta do professor Antônio, a docente que virá 118 
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em seu lugar atuará na área da professora Rosa. O conselheiro Fernando informou 119 

que, com relação ao processo de reconhecimento do curso, este terá início em abril 120 

do próximo ano, não estando definida a data da visita in loco dos avaliadores do 121 

Ministério da Educação. O conselheiro Sebastião reconhece a preocupação da 122 

categoria discente, mas reconhece que a redistribuição é direito do servidor. O 123 

conselheiro também salientou que este conselho, ao aprovar o pedido, deverá 124 

comprometer-se em repor a vaga da docente por outro servidor docente com a 125 

mesma titulação. A conselheira Tanise salientou que o curso de direito, ao concordar 126 

como a redistribuição da docente, precisa garantir a continuidade das atividades 127 

acadêmicas aos discentes. O conselheiro Alexandre lembrou que a decisão por 128 

concursar docente com titulação de mestre foi feita pelo curso de Gestão Pública, 129 

quando apreciou a vaga originada pela redistribuição do professor Hector. O 130 

conselheiro Victor Elias manifestou que quando o curso de Direito decidiu por 131 

concursar docente mestre, foi motivado por necessidade de concursar docente que 132 

atenda as necessidades do componente curricular e do curso. O pedido de 133 

redistribuição foi colocado em votação, sendo aprovado com um voto contrário, uma 134 

abstenção e treze favoráveis. Os conselheiros Aristeu e Victor Elias saíram da 135 

reunião. Na sequência foi apreciado o Relatório semestral de afastamento da 136 

professora Camila Furlan da Costa, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael e 137 

aprovado por todos os presentes. Os conselheiros Fernando e Kathyane saíram da 138 

reunião. Foram apreciados em bloco os Projetos de ensino “I Semana de Relações 139 

Internacionais da Unipampa”, coordenado pelo professor Flávio Augusto Lira 140 

Nascimento, “Participação no Encontro Gaúcho de Empreendedorismo, 141 

Liderança e Inovação – EGELI”, coordenado pela professora Mari Eldionara Rosa 142 

Machado, “Conversando sobre Competitividade: Desafio Binacional”, 143 

coordenado pela professora Keli Adriana Oliveira e projeto de ensino “Viagem para 144 

o I Encontro Regional de Estudantes de Direito em Porto Alegre – I ERED 145 

SUL”, coordenado pela professora Rosa Maria Zaia Borges, que foram apresentados 146 

pelo conselheiro Rafael e aprovados por todos os presentes. A conselheira Débora 147 

saiu da Reunião. Foi apreciado o Pedido de afastamento integral para pós-148 

graduação da servidora-técnica Mariana Pereira Castro Figueira, Tradutora e 149 

Intérprete de Língua de Sinais, lotada no Campus Livramento para cursar o 150 

programa de Pós-graduação, Doutorado em Linguística pela Universidad de la 151 

Republica del Uruguay – UdelaR em Montevideo, com parecer favorável aprovado 152 

na Comissão Local de Ensino e apresentado pelo conselheiro Rafael, sendo 153 

aprovado por todos os presentes. Editais de Eleição para categoria Discente nas 154 

comissões dos Cursos e de Eleição para categoria Discente nas comissões 155 

locais de ensino, pesquisa e extensão, com sugestão de inclusão do artigo trinta e 156 

seis para os dois editais. Os editais foram aprovados por todos os presentes; 157 

Alteração no Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Direito, que foi 158 

aprovado na Comissão do Curso e reestruturado, passando a ter a seguinte 159 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

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

 

 

composição: Fernando Pedro Meinero (Presidente), Vanessa Dorneles Schinke 160 

(Secretária), Alexandre Vicentine Xavier, Rafael Vitória Schmidt (reconduzido), 161 

Daniela Vanila Nakalski Benetti (reconduzida), Alessandra Marconatto, Rodrigo 162 

Alexandre Benetti (reconduzido), que foi apresentado pelo conselheiro Rafael e 163 

aprovado por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião 164 

e eu, João Timóteo de los Santos, lavrei a presente ata que, depois de lida e 165 

aprovada, será assinada por mim e pela presidência do Conselho. 166 
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