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Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas 1 

e trinta minutos, na Sala dois do Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o 2 

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

terceira Reunião Extraordinária do ano. Estiveram presentes o Coordenador 4 

Acadêmico Alexandre Vicentine Xavier, a Coordenadora Administrativa Carmen Lia 5 

Remedi Fros, os coordenadores de cursos Kathiane Benedetti Corso, Guilherme 6 

Howes Neto e Flávio Augusto Lira Nascimento, a coordenadora da pós-graduação 7 

stricto sensu Carolina Freddo Fleck, a representante da Comissão Local de 8 

Pesquisa Tanise Bussmann, o representante da Comissão Local de Extensão Victor 9 

Hugo Burgardt, os representantes docentes Altacir Bunde e Sebastião Ailton da 10 

Rosa Cerqueira Adão, o representante técnico-administrativo Alan Silva Carvalho, o 11 

representante discente Aristeu Antonio Hamilton Antonello. Na pauta do dia, foi 12 

apreciada a solicitação de abertura de Curso de Administração Pública na 13 

modalidade EAD. A proposta analisada tem por objetivo a aprovação do Projeto 14 

Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração Pública, modalidade à 15 

Distância, a ser ofertado pelo Campus Santana do Livramento, Diretoria de 16 

Educação à Distância e Universidade Aberta do Brasil (UAB) nos Polos Rosário do 17 

Sul, Hulha Negra, Cruz Alta e Esteio da UAB. O curso é fruto do envolvimento de 18 

docentes do campus em iniciativas similares e teve, recentemente o anúncio por 19 

parte da Reitoria de uma oferta especial de 200 vagas a serem preenchidas ainda 20 

em 2017 referente a edital da Capes que está encerrando oferta neste próximo mês. 21 

Já consta um núcleo aglutinador desta proposta que reúne professores do campus e 22 

outras unidades desta universidade. Com parecer favorável aprovado na Comissão 23 

Local de Ensino, feito e apresentado pelo conselheiro Alexandre. O conselheiro 24 

Rafael enfatiza a primazia da graduação em relação ao ensino a distância com 25 

relação ao orçamento do Campus, e que curso Ead tem seu próprio orçamento. O 26 

conselheiro Alexandre informa que a reitoria propôs o aumento de mais cem vagas 27 

para o curso de Administração na modalidade EAD, e a possibilidade de mais dois 28 

polos, sendo comunicada essa possibilidade após a reunião extraordinária da 29 

Comissão Local de Ensino. O Campus, por outro lado, gostaria de manter somente 30 

as duzentas vagas oferecidas e os quatro polos ofertados previamente. O 31 

conselheiro Altacir Bunde traz uma demanda docente da professora Ana Luísa 32 

referente aos trâmites do processo no Campus, onde estaria escrito na ata número 33 

01/2017 o consenso dos professores no Campus da proposta de criação do curso. O 34 

conselheiro Rafael salienta que a direção do Campus pondera o curso na 35 

modalidade a distância deixando aberto a discussões e levando em consideração 36 
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um equilíbrio entre os cursos presenciais e a distância. A conselheira Tanise sugere 37 

que a professora Ana Luísa entre em contato com o professor Rafael Ferraz para 38 

que seja feita a retificação da Ata sobre o escrito. O conselheiro Alexandre enfatiza 39 

que o Campus não é favorável ou desfavorável e sim que propõe discussões aberta 40 

aos professores sobre a proposta. O conselheiro Sebastião salienta que o curso não 41 

é do Campus, e sim do polo EAD, enfatizando que não consta no documento da 42 

reunião com o Maurício que haveria a possibilidade de duzentos a novecentos 43 

alunos, sabendo que o Campus não teria a capacidade para abarcar tantos alunos. A 44 

conselheira Tanise relembra o que foi estabelecido na reunião extraordinária da 45 

Comissão de Ensino que todos os encargos docentes serão de responsabilidade da 46 

coordenação do curso EAD, e também sobre a primazia dos cursos presenciais em 47 

relação aos cursos de modalidade a distância, não sendo possibilitado redução e 48 

adequação de carga horária por motivos do curso EAD. A conselheira Kathiane 49 

ressalta que em relação a demanda da professora Ana Luísa, houve um consenso 50 

dos professores que estavam presentes nas duas reuniões, o que não significa 51 

necessariamente um consenso entre os docentes do Campus. O conselheiro Rafael 52 

também salienta que o curso EAD possui  rubrica para ser usada nos transportes. O 53 

conselheiro Sebastião demonstra preocupação para que se tenha todos os cuidados 54 

em registrar o que se pensa em relação a implantação do curso de Administração na 55 

modalidade EAD no Campus Livramento. O conselheiro Victor Hugo demonstra 56 

preocupação em relação ao caso que se dispense os professores substitutos, se não 57 

seria muita demanda de carga horária para os outros professores do Campus. O 58 

conselheiro Alexandre reforça a importância que se mantenha as duzentas vagas. O 59 

conselheiro Rafael informa que o Campus tem responsabilidade com os cursos do 60 

Campus, e que em relação a carga horária dos professores, serão de 61 

responsabilidade do coordenador do curso EAD. A conselheira Kathiane relembra a 62 

matriz do curso, e informa que como coordenadora do curso de Administração 63 

manterá a carga horária dos professores do curso de Administração. O conselheiro 64 

Flávio Lira endossa as palavras da conselheira Kathiane, que manterá a carga 65 

horária dos professores e que a importância é nos cursos presenciais em relação 66 

aos cursos a distância, e que nenhum docente deverá se utilizar de seus encargos 67 

em cursos EAD para se esquivar de assumir responsabilidades no Campus, sejam 68 

didáticas ou não. O conselheiro Altacir questiona se há professores interessados em 69 

lecionar as disciplinas no curso EAD. Sendo informado pela conselheira Kathiane 70 

que existe um número consistente de professores dos cursos de administração, 71 

gestão pública e direito interessados em lecionar disciplinas no curso de 72 

Administração Pública na modalidade ead. O conselheiro Sebastião informa que os 73 

docentes do Campus estão vinculados a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, 74 

em que os professores não podem desempenhar, a título permanente, função além 75 

daquela para a qual foram concursados. A proposta foi aprovada por todos os 76 

presentes com uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e 77 
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eu, Anna Claudia Sieverding Fabiano, lavrei a presente ata que, depois de lida e 78 

aprovada, será assinada por mim e pela presidência do Conselho. 79 

 

 

 

Rafael Vitória Schmidt 

Presidente do Conselho 

Diretor do Campus 

 

 

 

 

Anna Claudia Sieverding Fabiano  

Secretária do Conselho
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