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Aos cinco dias do mês de setembro 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 Coordenador Acadêmico Alexandre Vicentine Xavier, 3 

para a sétima Reunião Ordinária do ano. Estiveram presentes os coordenadores de 4 

cursos Rodrigo Alexandre Benetti, Flávio Augusto Lira Nascimento, Débora Nayar 5 

Hoff, Andressa Hennig e Guilherme Howes Neto, a coordenadora do mestrado em 6 

Administração Carolina Freddo Fleck a representante da Comissão Local de 7 

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

Extensão Alessandra Marconatto, os representantes docentes Altacir Bunde e 9 

Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira Adão, o representante técnico-administrativo 10 

Alan Carvalho e o representante discente Victor Elias Brusque. Os conselheiros 11 

Anna Carletti, Kathiane Benedetti Corso e Aristeu Antonio Hamilton Antonello 12 

justificaram suas ausências. O conselheiro Alexandre iniciou a reunião abrindo 13 

espaço para inclusão ou exclusão de pauta. Foi solicitado pelo conselheiro 14 

Alexandre  Projeto de Ensino “III Seminário de Gestão Pública – Divergências da 15 

Gestão Pública”, coordenado pela professora Camila Furlan sendo aprovada por 16 

todos os presentes. Também foi solicitado pela conselheira Alessandra o projeto de 17 

extensão “Piquete Tradicionalista Negro Lúcio”, coordenado pelo professor 18 

Guilherme Howes, sendo aprovado por todos os presentes. O conselheiro Alexandre 19 

também solicitou a inclusão do ponto de pauta “Indicação de servidores técnicos 20 

para a Comissão de Avaliação Técnica do Campus de Santana do Livramento”, 21 

sendo aprovado por todos os presentes. Sendo solicitado pela conselheira Tanise a 22 

inversão dos projetos de pesquisa ““China e Índia: relações entre as principais 23 

potências da Ásia no século XXI” e “Território e desenvolvimento: análise da 24 

dinâmica socioeconômica das regiões da Campanha e Fronteira Oeste do Rio 25 

Grande do Sul”, da pauta ad referendum para a pauta do dia, sendo aprovada por 26 

todos os presentes. Na pauta ad referendum, foi apreciado: a) Perfil de vaga para o 27 

curso de Direito, na área de Direito Internacional – Sociologia – Filosofia, 28 

decorrente de processo de redistribuição do Professor Antônio Britto. Tendo como 29 

requisitos Graduação em Direito. Doutorado em Direito ou Relações Internacionais. 30 

A vaga está destinada a suprir a exigência de um professor que cubra as disciplinas 31 

de Direito Internacional, com orientação em Direito Internacional Público e eventual 32 

encargos em Filosofia e Sociologia (Propedêuticas), diante do recebimento da vaga 33 

vinda em decorrência da redistribuição do Professor Antonio Brito. Com prova 34 

Didática, escrita e memorial descritivo, obedecendo a seguinte pontuação: prova 35 

didática no formato de aula expositiva com peso de trinta pontos, sendo seis para 36 

planejamento de aula, nove para domínio do tema sorteado, seis para capacidade 37 

de comunicação e nove para postura pedagógica; prova escrita com peso de vinte 38 
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pontos, sendo oito pontos para domínio técnico-científico do ponto sorteado, seis 39 

pontos para estruturação coerente do texto e seis pontos para Clareza e precisão de 40 

linguagem. O memorial descritivo terá peso vinte, sendo doze pontos para a 41 

pertinência das atividades de ensino, pesquisa e extensão propostas pelo candidato 42 

para a área de conhecimento do Concurso e para o Projeto Institucional da 43 

UNIPAMPA e oito pontos para a capacidade de reflexão do candidato sobre a própria 44 

trajetória de formação, assim como a factibilidade de sua proposta. O programa do 45 

concurso é o que segue: A Nova Ordem Internacional na perspectiva do Direito 46 

Internacional Contemporâneo/Pós-Moderno. Relações entre direito Internacional e 47 

governança global, Fontes de Direito Internacional. A relação entre o direito 48 

internacional e direito interno. A hierarquia normativa dos tratados internacionais. O 49 

controle de convencionalidade, Relação do Estado com o estrangeiro em seu 50 

território: sistemática de vistos, formas de saída compulsória do estrangeiro. 51 

Mobilidade internacional de pessoas. Tratamento das migrações na interface entre 52 

Direito Internacional Público, Privado e Direitos Humanos, Responsabilidade 53 

internacional: perspectivas teóricas, desenvolvimento atual e sistemas 54 

adjudicatórios, Solução pacífica de controvérsias internacionais: meios políticos, 55 

meios diplomáticos, meios jurisdicionais e meios coercitivos, Organizações 56 

Internacionais: Teoria geral. Principais organizações internacionais contemporâneas. 57 

A importância das organizações internacionais no sistema global, Direito 58 

Internacional, uso da força e assistência humanitária, Processos de integração: 59 

teoria geral e sistemas jurídicos, Direito do Comércio Internacional. Sistema GATT-60 

OMC. O sistema de solução de controvérsias no âmbito da Organização Mundial do 61 

Comércio, Direito Internacional Privado: fundamentos teóricos, objeto e fontes. 62 

Conflito de leis e de jurisdição. Cooperação jurídica internacional. Imunidades de 63 

jurisdição e execução do Estado estrangeiro, Direito Internacional dos Direitos 64 

Humanos: teoria geral, sistemas e mecanismos de observância, Responsabilidade 65 

internacional do indivíduo. O Tribunal Penal Internacional. Tribunais penais ad hoc, 66 

As origens do pensamento filosófico e a questão do mito, O formalismo jurídico de 67 

matriz kantiana, Sociologia jurídica e o pluralismo jurídico e Sociologia jurídica e o 68 

funcionamento das instituições jurídico-políticas. O perfil de vaga foi apresentado 69 

pelo conselheiro Alexandre e referendado por todos os presentes;b) Alteração de 70 

Carga Horária de CCCG Direito Processual Civil IV, que passa de trinta para 71 

sessenta horas, sendo apresentado pelo conselheiro Alexandre e referendado por 72 

todos os presentes.Foram apreciados em blocos os projetos de ensino: c) 73 

“participação em eventos temáticos da ANPAD”, coordenado pela professora 74 

Andressa Hennig Silva, d) “Grupo de Leitura em Economia”, coordenado pela 75 

professora Tanise Brandão Bussmann; e) “Preparação para o Enade 2018”, 76 

coordenado pela professora Tanise Brandão Bussmann; f) “Workshop Empretec – 77 

Conheça as características empreendedoras”, coordenado pela professora 78 

Juliana Ribeiro da Rosa; g) “aula inaugural do curso de pós-graduação em 79 
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Relações Internacionais Contemporâneas”, coordenado pelo professor Rafael 80 

Balardim; h) “II Secon”, coordenado pela professora Tanise Brandão Bussmann; i) 81 

“Qualificação Base de dados SIDRA - IBGE”, coordenado pela professora Patrícia 82 

Eveline dos Santos Roncato; que foram aprovados por todos os presentes. Também 83 

foi referendado por todos a inclusão do projeto de ensino “III Seminário de Gestão 84 

Pública – Divergências da Gestão Pública”, coordenado pela professora Camila 85 

Furlan. Em seguida foram apreciados em blocos os projetos de Extensão: j) “Evento 86 

– Neurociência aplicada à aprendizagem na Ed. Inclusiva”, coordenado pela 87 

servidora técnica Anna Claudia Sieverding; k) “Piquete Tradicionalista Negro 88 

Lúcio”, coordenado pelo professor Guilherme Howes Neto; que foram referendados 89 

por todos os presentes.Na pauta do dia foram analisados os seguintes Projetos de 90 

Pesquisa: l) “China e Índia: relações entre as principais potências da Ásia no 91 

século XXI”, coordenado pela professora Nathaly Silva Xavier Schutz; m) 92 

“Território e desenvolvimento: análise da dinâmica socioeconômica das 93 

regiões da Campanha e Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul”, coordenado 94 

pela professora Alessandra Troian; que foram aprovados por todos os presentes.Na 95 

sequência foram apreciados os pontos: n) Solicitação de horário especial da 96 

professora Isabela Braga da Matta; para realização dos créditos no Doutorado em 97 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com parecer feito e 98 

lido pela professora Tanise, que foi favorável à solicitação mediante a inclusão de um 99 

plano de trabalho, que já foi encaminhado pela servidora solicitante. A solicitação foi 100 

aprovada por todos os presentes; o) Solicitação de afastamento do país da 101 

professora Laura Alves Scherer, com ônus CAPES, para participar de doutorado 102 

sanduíche na Université Paris-Dauphine, na cidade de Paris na França; pelo período 103 

de nove de setembro de dois mil e dezoito à vinte e sete de abril de dois mil e 104 

dezenove, com recebimento de bolsa CAPES entre primeiro de setembro de dois mil 105 

e dezoito à vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove. A conselheira Débora 106 

parabeniza a professora Laura pela conquista de uma bolsa para o doutorado 107 

sanduíche no período de tão pouco recurso disponível. A solicitação foi referendada 108 

por todos os presentes, salientando a importância para o 109 

desenvolvimento/aperfeiçoamento do docente e das suas atividades no campus; p) 110 

Relatório Semestral de capacitação da professora Carina Cipolat; foi 111 

questionado pelo conselheiro Sebastião se teria um prazo determinado para o 112 

retorno da professora já que a mesma pediu interrupção do afastamento para 113 

solicitar a licença maternidade. Sendo informado que a solicitação de prorrogação 114 

fica a cargo da própria servidora. O relatório foi aprovado por todos os presentes; q) 115 

Relatório Semestral de capacitação da professora Laura Alves Scherer; que foi 116 

aprovado por todos os presentes; r) Relatório Semestral de capacitação da 117 

professora Sílvia Amélia Mendonça Flores; que foi aprovado por todos os 118 

presentes; s) Edital para a escolha dos Coordenadores dos Cursos de 119 

Administração, Ciências Econômicas, Gestão Pública, Relações Internacionais 120 
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e Direito; que foi aprovado por todos os presentes; t) Edital para a escolha de 121 

Representantes técnico-administrativos em educação e discente nas 122 

Comissões de Curso dos Cursos de Graduação em Administração, Ciências 123 

Econômicas, Gestão Pública, Relações Internacionais e Direito; sendo 124 

questionado pelo discente Victor se aumentasse o número de professores durante o 125 

semestre, os discentes suplentes poderiam assumir a representação discente. 126 

Sendo informado pela conselheira Débora que o prazo para mandato dos 127 

representantes discentes é de um ano. O edital foi aprovado por todos os presentes; 128 

u) Edital para a escolha de Representantes docentes, técnico-administrativos 129 

em educação e discente nas Comissões de Ensino, Pesquisa e Extensão do 130 

Campus Sant’Ana do Livramento; que foi aprovado por todos os presentes; v) 131 

Edital para a eleição da Composição do Comitê Local de Política de Pessoal – 132 

CLPP – Campus Sant’Ana do Livramento; que foi aprovado por todos os 133 

presentes; w) Indicação de três servidores técnicos administrativos para 134 

comporem a Comissão de Avaliação Técnica do Campus de Santana do 135 

Livramento, sendo sugerido os servidores: Denis Cobas, Emerson Jones Guedes 136 

Vargas e João Timóteo de los Santos; sendo aprovado por todos os presentes.O 137 

conselheiro Alexandre solicita inclusão de dia e turno para o edital de votação de 138 

representantes do Conselho do Campus sendo ampliado para o dia 12 de setembro 139 

das 15h às 17h30 em razão da Convocação dos coordenadores e um membro do 140 

NDE para encontro de formação que ocorrerá em Bagé. A inclusão foi aprovada por 141 

todos os presentes. O conselheiro Alexandre informa sobre o curso de formação nos 142 

dias 13 e 14 de setembro na cidade de Bagé, solicitando aos coordenadores de 143 

curso que enviem os nomes de seus representantes. Nada mais havendo a tratar, 144 

encerrou-se a reunião e eu, Anna Claudia Sieverding Fabiano, lavrei a presente ata 145 

que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidência do 146 

Conselho.147 

 

 

 

 

 

Alexandre Vicentine Xavier 

Presidente do Conselho 

Coordenador Acadêmico do Campus 

Anna Claudia Sieverding Fabiano 

Secretária do Conselho
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