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CONSELHO DO CAMPUS UNIPAMPA SANTANA DO LIVRAMENTO 

ATA 011/2018 
 

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na 1 

sala doze do Campus de Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho do Campus, 2 

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

Reunião Ordinária do ano. Estiveram presentes o Coordenador Acadêmico 4 

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

os coordenadores de cursos Débora Nayar Hoff, Andressa Hennig e Victor Hugo 6 

Veppo Burgardt, a representante da Comissão Local de Pesquisa Tanise Brandão 7 

Bussmann, a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marconatto, 8 

a representante docente Anna Carletti e os representantes discentes Aristeu Antonio 9 

Hamilton Antonello e Victor Elias Brusque. Os conselheiros Flávio Augusto Lira 10 

Nascimento, Carolina Freddo Fleck, Rodrigo Alexandre Benetti, Sebastião Ailton da 11 

Rosa Cerqueira Adão e Kathiane Benedetti Corso e justificaram suas ausências. O 12 

conselheiro Rafael iniciou a reunião abrindo espaço para inclusão ou exclusão de 13 

pauta. A conselheira Alessandra solicitou a exclusão dos pontos e) Projeto de 14 

extensão “Associação Atlética Desportiva Unipampa Livramento (AADUL)” e f) 15 

projeto de Extensão “III Concurso Binacional de Ideias Inovadoras”, que estavam na 16 

pauta Ad referendum, pois os mesmos já foram apreciados na reunião de julho deste 17 

conselho. E a alteração do item r) Projeto de extensão “Anima Campus e 18 

Conheça a Unipampa Sant’Ana do Livramento”, coordenado pela professora 19 

Alessandra Marconatto, que estava na pauta do dia, para a pauta ad referendum. As 20 

alterações foram aprovadas por todos os presentes. Na pauta ad referendum foram 21 

apreciados em bloco os itens: a) Projeto de Ensino “Capacitação para 22 

Avaliadores do SIEPE”, coordenado pela professora Tanise Brandão Bussmann; b) 23 

Projeto de Ensino “III Seminário de Administração”, coordena do pela professora 24 

Kathiane Benedetti Corso; c) Projeto de Ensino “Viagem de estudos – 25 

Participação no VI Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia e 26 

Desenvolvimento da UFSM”, coordenado pela professora Alessandra Troian e d) 27 

Projeto de Ensino “Projeto resgate a infância – eixos educação e 28 

Aprendizagem”, coordenado pelo professor Alexandre Vicentine Xavier, que foram 29 

referendados por todos os presentes; Projeto de extensão “Anima Campus e 30 

Conheça a Unipampa Sant’Ana do Livramento”, coordenado pela professora 31 

Alessandra Marconatto. A conselheira Andressa salientou que o evento refletiu o 32 

desconhecimento da comunidade com relação aos cursos da Unipampa. As 33 

conselheiras Debora e Alessandra salientaram que é necessária a divulgação mais 34 

efetiva da Unipampa na comunidade local. O projeto foi referendado por todos os 35 

presentes. Na pauta do dia foram apreciados os itens: g) Projeto de Ensino “A longa 36 

e breve história do século XX”, coordenado pelos servidores Rafael Balardim e 37 

Luiza Araújo Damboriarena; h) Projeto de Ensino “Monitoria em Economia 38 
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Internacional I”, coordenado pelo professor Felipe Gomes Madruga; i) Projeto de 39 

Ensino “Viagem de Estudo – Participação no XVI UFRGSMUN”, coordenado pela 40 

professora Nathaly Silva Xavier Schutz; j) Projeto de Ensino “monitoria em 41 

microeconomia I (SLCE)”, coordenado pela professora Ana Luísa de Souza Soares 42 

i); k) Projeto de Ensino “Monitoria em Macroeconomia”, coordenado pelo 43 

professor Felipe Gomes Madruga e l) Projeto de Ensino “Monitoria em Direito 44 

Internacional Privado”, coordenado pelo professor Fernando Pedro Meinero, que 45 

foram apreciados em bloco e aprovados por todos os presentes; m) Solicitação de 46 

Horário Especial da professora Margarete Leniza Lopez Gonçalves, para o 47 

segundo semestre de dois mil e dezoito, possibilitando que curse os créditos 48 

presencias no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural na 49 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A solicitação de horário especial é para 50 

as segundas e terças-feiras, quando a docente frequenta as aulas presencias no 51 

PGDR. Quando apreciado na Comissão Local de Ensino, os integrantes 52 

manifestaram não ser necessária a emissão de parecer, pois as atividades da 53 

docente já estão adequadas ao referido afastamento, sem prejuízo para os cursos 54 

de Ciências Econômicas e Relações Internacionais. A conselheira Debora reforçou 55 

que no curso de Ciências Econômicas o afastamento da docente não está afetando 56 

suas atividades e que o curso já vem negociando os horários da mesma para o 57 

próximo semestre letivo. A solicitação de horário especial da professora Margarete 58 

foi aprovada por todos os presentes; n) Relatório parcial de afastamento da 59 

professora Fabiane Tubino Garcia para cursar doutorado na Universidade Federal 60 

do Rio Grande do Sul, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael e aprovado por 61 

todos os presentes; o) Solicitação de afastamento do país da professora 62 

Deisemara Turatti Langoski, sem ônus, para participar do IV Seminário 63 

Internacional Culturas, Desarrollos y Educaciones, na Universidad de Santiago de 64 

Chile, na cidade de Santiago, no Chile. O afastamento ocorrerá entre os dias quinze 65 

e vinte e dois de outubro deste ano. A professora apresentará os trabalhos 66 

intitulados “Direito à Cidade: o ser, o estar, o fazer e o pertencer – espaço de 67 

cidadania aos imigrantes e refugiados” e “Ius migrandi: hospitalidade como ato de 68 

acolher e reconhecer a cidadania.” Foi sugerido pelos conselheiros que a solicitante  69 

altere seu afastamento para “com ônus limitado”. A solicitação foi aprovada por todos 70 

os presentes, salientando a importância para o aperfeiçoamento do docente e das 71 

suas atividades no campus. p) Solicitação de afastamento do País do professor 72 

Altacir Bunde, com ônus, tendo como unidade de faturamento a Pró-reitoria de 73 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, empenho 2018NE000403, para participar do 74 

X Congresso da Asociación Latinoamericana da Sociologia Rural (ALASRU), na 75 

Faculdad de Ciências Sociales da Universidad de la República, em Montevideo, no 76 

Uruguai. O professor apresentará o trabalho intitulado “Transformação, exploração e 77 

exclusão nas relações de trabalho no setor sucroenergético brasileiro”, bem como 78 

fará o lançamento do livro “Os impactos do agronegócio dos agrocombustíveis sobre 79 
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o campesinato em Goiás”. O afastamento do professor corresponderá entre os dias 80 

vinte e quatro de novembro e primeiro de dezembro do corrente ano. A solicitação foi 81 

aprovada por todos os presentes, salientando a importância para o aperfeiçoamento 82 

do docente e das suas atividades no campus. q) Homologação de resultado das 83 

eleições para representações no Conselho do Campus, sendo apresentado pelo 84 

conselheiro Rafael o relatório final da referida eleição. Foi questionado pelo 85 

conselheiro Aristeu o motivo pelo qual não foram divulgados o quantitativo dos votos 86 

recebidos por cada candidato. Sendo informado pelo representante da Comissão 87 

Eleitoral, que redigia esta ata e foi autorizado pelo conselho para se manifestar, que 88 

a Comissão optou por não publicizar esses dados, com o intuito de não expor 89 

publicamente uma candidata que recebeu apenas um voto. Que esses dados são 90 

públicos e estão disponíveis a qualquer pessoa que tiver interesse. Foi solicitado 91 

pelo conselheiro Aristeu que sejam divulgados os quantitativos de votos que cada 92 

candidato recebeu, pois esta seria uma demanda da categoria discente. De 93 

imediato, o representante da Comissão Eleitoral Local apresentou os dados aos 94 

conselheiros e encaminhou por correio eletrônico ao conselheiro Aristeu, para que o 95 

mesmo exponha esses números a seus representados. O conselheiro Jeferson 96 

sugeriu que a divulgação seja por SIAPE ou matrícula, como ocorrem nas 97 

publicações de resultados de editais e com a divulgação das notas dos alunos, que 98 

preserva a exposição nominal dos mesmos. O conselheiro Aristeu pediu para 99 

constar em ata que é o conselho que não quer expor os candidatos. O conselheiro 100 

Victor Elias manifestou que tão logo foram publicados os resultados, solicitou à 101 

Comissão Eleitoral Local o quantitativo de votos da categoria discente, sendo 102 

atendido prontamente pela Comissão. Foram eleitos os discentes Fabio Prigol e 103 

Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong e suplentes Victor Elias Brusque e Rafael 104 

Maia Costa Aguiar Sant'Ana, com relação aos docentes foram eleitos Jeferson Luís 105 

Lopes Goularte e Paulo Cassanego Junior, e como suplente os professores Patrícia 106 

Eveline dos Santos Roncato e Lucélia Ivonete Juliani, na categoria técnica foram 107 

eleitos Luiza Araujo Damboriarena e Denis Cobas e suplente a servidora Gabriela 108 

Maciel de Verissimo. A conselheira Tanise deixou o Registro do elogio ao servidor 109 

João Timóteo de Los Santos enquanto presidente da Comissão Eleitoral local. A 110 

conselheira Debora sugeriu, e se colocou a disposição, para resgatar o histórico das 111 

eleições anteriores para verificar se ocorria essa publicização. Após discussões, a 112 

proposta da conselheira Debora foi aprovada como uma abstenção. O Conselheiro 113 

Victor questionou se cada titular teria seu suplente específico, sendo acordado pelos 114 

conselheiros que os suplentes serão convocados de acordo com a manifestação de 115 

impedimento de algum dos titulares, respeitando a ordem de classificação desses 116 

suplentes. r) Projetos de extensão “Clube de Debates Direito & Arte”, 117 

coordenado pela professora Aneline dos Santos Ziemann, s) “I Jornada Jurídica 118 

Fronteiriça”, coordenado pela professora Alessandra Marconatto, t) “La larga y 119 

corta historia del siglo XX”, coordenado pelo prof. Rafael Balardim, u) 120 
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“Despertando a atitude empreendedora: uma análise em escolas públicas de 121 

ensino médio”, coordenado pela professora Mygre Lopes da Silva e v) Projeto de 122 

extensão “Participação no VII Seminário Estadual da Polícia Civil”, coordenado 123 

pelo técnico João Timóteo de los Santos, que foram apreciados em bloco e 124 

aprovados por todos os presentes; w) Projeto de pesquisa “As políticas públicas 125 

brasileiras de Educação Superior e de Ciência & Tecnologia e a produção do 126 

neoliberalismo acadêmico nas últimas décadas”, coordenado pela professora 127 

Camila Furlan da Costa, que foi apresentado pelo conselheiro Rafael e aprovado por 128 

todos os presentes. Nos informes, o conselheiro Rafael lembrou que o Campus está 129 

trabalhando com a construção do novo Plano de Desenvolvimento Institucional e 130 

que no dia cinco o Campus terá a visitação dos integrantes da reitoria, que coletarão 131 

as contribuições do Campus para o PDI 2019-2013. O conselheiro Rafael também 132 

informou sobre a organização do décimo SIEPE, salientando que no dia dezesseis o 133 

campus terá uma reunião que tratará das questões de interesse dos discentes no 134 

SIEPE. O conselheiro informou que estão abertas as inscrições para monitores. 135 

Também com relação ao SIEPE, está sendo organizado um jantar de lançamento do 136 

evento no dia dez deste mês, quando, pela parte da tarde, também acontecerá uma 137 

reunião com a reitoria para tratar de assuntos referentes ao evento. Nada mais 138 

havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, João Timóteo de los Santos, lavrei a 139 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 140 

presidência do Conselho.141 
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Presidente do Conselho 
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