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Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 1 
horas, 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 nona Reunião 3 

Ordinária. Estiveram presentes o Coordenador Acadêmico Alexandre Vicentine 4 
Xavier, o Coordenador Administrativo Jeferson Ferron, os coordenadores de cursos 5 

Kathiane Benedetti Corso, Debora Nayar Hoff, Fernando Meinero, Guilherme Howes 6 

Neto e Flávio Augusto Lira, a coordenadora da pós-graduação stricto sensu Carolina 7 
Freddo Fleck, a representante da Comissão Local de Extensão Carmen Lia Remedi 8 
Fros, os representantes docentes Altacir Bunde e Sebastião Ailton da Rosa 9 
Cerqueira Adão, o representante técnico-administrativo Alan Silva Carvalho e o 10 

representantes discente Aristeu Antônio Hamilton Antonello. Os Conselheiros Anna 11 
Carletti, Tanise Bussmann e Álvaro Monson justificaram suas ausências. O 12 

conselheiro Rafael iniciou a reunião abrindo espaço para inclusões ou exclusões de 13 
pauta. O conselheiro Alexandre gostaria de incluir Política de Contratação de 14 
professor substituto, fechamento das nota, entrega dos relatórios e o calendário do 15 
SISU 2018 como informe. Na pauta Ad referendum foram apreciadas em bloco as 16 

Comissões Examinadoras para os concursos de: Gestão Pública na área de 17 

“Gestão e Pesquisa no Campo de Públicas”, composto pelos docentes Guilherme 18 
Howes Neto, Ana Luísa de Souza Soares e Roberto De Gregori como titulares; e 19 

Everton da Silveira Farias e Marcio Bauer como suplentes; Administração na área de 20 
“Contabilidade e Custos”; composta pelos docentes Mauro Barcellos Sopeña, 21 

Jeferson Luís Lopes Goularte e Thadeu José Francisco Ramos como titulares, e 22 
Rafael Camargo Ferraz e João Garibaldi Almeida Viana como suplentes; 23 

Administração na área de “Administração Geral”; composta pelas docentes 24 
Carolina Freddo Fleck, Isabela Braga da Matta e Katiuscia de Fátima Schiemer 25 
Vargas como titulares, e Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira-Adão e Daniel Gomes 26 

Mesquita como suplentes; Administração na área de “Administração Geral”; 27 
composta pelos docentes Alessandra Troian, Alisson Eduardo Maehler e Everton 28 

Farias como titulares, e Nelson Guilherme Machado Pinto e Victor Hugo Veppo 29 
Burgardt como suplentes;  Administração na área de “Administração da 30 
Produção”; composta pelos docentes João Garibaldi Almeida Viana, Luís Carlos 31 
Zucatto e Mateus Panizzon como titulares, e Andressa Hennig Silva e Paulo 32 
Cassanego Jr. Como suplentes. As comissões foram referendadas por todos os 33 

presentes. Na sequência foram apreciados em blocos os projetos de ensino: 34 
“Centro de Recepção e Informações do SIEPE” coordenado pela professora 35 

Bruna Taize de Medeiros e “Quiz Sustentável”, coordenado pela professora Karen 36 
dos Santos. Os projetos foram explicados pelo conselheiro Rafael e referendados 37 
por todos os presentes com uma abstenção. Projeto de Extensão “´O jovem 38 
Marx´no século XXI”, coordenado pelo professor Rafael Balardim, lido pelo 39 
conselheiro Rafael e referendado por todos os presentes. Na pauta do dia foram 40 
apreciados os seguintes pontos: Alteração na oferta de componentes 41 
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curriculares do curso de Administração; tendo em vista a mudança do PPC 42 
ocorrida a partir de 2015-1, e o retorno de afastamento de doutorado do professor 43 
Mauro Barcellos Sopeña, a coordenação do curso de Administração propôs a 44 
alteração do componente curricular Microeconomia. O componente será deslocado 45 
para o terceiro semestre, Macroeconomia será deslocada para o quarto semestre, e 46 

Direito de Trabalho que estava no quarto semestre entrará no lugar de 47 
Microeconomia no segundo semestre. Isso se dá em função de manter a carga 48 
horária de trezentas horas em cada semestre, bem como a consequência de oferta 49 
de Microeconomia primeiramente, e posterior Macroeconomia. Foi sugerido ainda, 50 
em função da troca de ofertas dos componentes que a componente Direito do 51 

Trabalho, fosse ofertada duas vezes em 2018-1, a fim de não prejudicar os alunos 52 
que cursarão o quarto semestre em 2018-1. A alteração foi aprovada no NDE do 53 

curso de Administração, lida e explicada pela conselheira Kathiane e aprovada por 54 

todos os presentes. Também foram apreciadas: a Exclusão de pré-requisito 55 
(Matemática Aplicada) da componente obrigatória Macroeconomia, aprovada na 56 
ata do NDE n. 01/2017 e ata da Comissão de Curso n. 01/2017; Inserção da 57 

possibilidade de atividades semipresenciais (EaD) nas componentes 58 
curriculares, as quais serão definidas nos planos de ensino, sendo a carga horária a 59 
distância de cada componente curricular do semestre corrente, não superior a 20% 60 

da carga horária total do curso, de acordo com a Portaria nº 4.059/2004 do Ministério 61 
da Educação, que foi aprovada na ata do NDE n. 03/2017 e ata da Comissão de 62 

Curso n. 03/2017; bem como ajuste de carga horária da componente curricular 63 
obrigatória Atividade Prática Profissional (componente que substitui o Estágio 64 
Supervisionado do antigo PPC). Em que mantém-se as 150 horas da componente, 65 

porém, dividida em 30 horas teóricas, mais 120 horas práticas, que foi aprovada na 66 

ata do NDE n. 05/2017 e ata da Comissão de Curso n. 05/2017. As alterações 67 
propostas foram aprovadas por todos os presentes. Extrapolação do tempo 68 
máximo de integralização curricular do curso de Ciências Econômicas, com 69 
parecer favorável feito pelo professor João Garibaldi, definindo que os discentes do 70 

curso de Ciências Econômicas, ingressantes nos anos de 2010, 2011 e 2012 tenham 71 
como tempo máximo de integralização o semestre 2019/02, igualando-os, nesse 72 
quesito, a turma 2013. O parecer destaca que a proposição baseia-se na inclusão do 73 
tempo máximo de integralização apenas no PPC de 2013, aliada a orientação da 74 
PROGRAD de submissão dessas turmas ao regramento desse último ano. Também, 75 

essa regra de transição buscará não penalizar os discentes de 2010, 2011 e 2012 76 
pela falta de informação de tempo máximo para seu planejamento curricular e, ao 77 
mesmo tempo, estabelecer um limite claro ao “tempo necessário” orientado pelo 78 
Memorando nº 09/2017 da PROGRAD. A proposta foi apresentada pela conselheira 79 
Débora. O conselheiro Aristeu traz uma demanda discente que menciona que para 80 

os discentes ingressos antes do ano de dois mil e treze não constava no PPC o 81 
tempo máximo de integralização, por isso não é cabível retroceder em uma regra 82 

que não existia e que foi criada para prejudicar os alunos. A conselheira Débora 83 
esclarece que o PPC foi criado conforme o amadurecimento e desenvolvimento do 84 
curso. O conselheiro Altacir relata que a proposta gerou uma tensão grande entre os 85 
discentes, sobrecarregando muitos em função de cumprir o tempo da integralização 86 
e orientações da PROGRAD. Também acredita que devam existir normas e prazos, 87 
que elas corrigem parte do problema mas não resolve de todo, como por exemplo, 88 
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sobrecarregar os discentes pelos mesmos terem que concluir o máximo de 89 
disciplinas que faltavam e as quebras de pré-requisitos desnecessárias. O 90 
conselheiro Alexandre esclarece que a proposta foi construída juntamente com a 91 
coordenação acadêmica  e foram feitas consultas para Prograd e Procuradoria, e 92 
que esclarecerem que se não havia sido criado PPC no ano de dois mil e dez, o 93 

PPC criado posteriormente valeria para todos os anos, configurado então, a partir do 94 
PPC de dois mil e treze. A conselheira Débora informa que em relação à quebra de 95 
pré-requisitos que não foram aceitas, a intenção era reduzir a carga horária dos 96 
discentes e assim, não prejudicar o desenvolvimento de suas atividades 97 
acadêmicas. O conselheiro Aristeu sugere que os discentes que ingressaram antes 98 

do ano de dois mil e treze sigam livres já que vai de encontro com a resolução 99 
número dois de dois mil e sete e, não constava no PPC do curso o tempo máximo de 100 

integralização curricular. A conselheira Carolina sugere que o conselheiro Aristeu 101 

informe aos discentes que, o tempo máximo para os discentes que ingressaram em 102 
dois e mil e dez será de dez anos, tempo suficiente para finalizar a integralização 103 
curricular, entendendo assim beneficiados e não prejudicados. O conselheiro Altacir 104 

endossa as palavras da conselheira Carolina, e acredita que a Universidade, e cada 105 
curso deva estabelecer um prazo máximo para integralização curricular. A proposta 106 
foi aprovada por todos os presentes, com uma abstenção e um voto contrário. 107 

Solicitação de abertura das disciplinas de Ciências Econômicas, Direito, 108 
Gestão Pública, Administração e Relações Internacionais ofertadas no período 109 

de férias, O curso de Economia irá ofertar os seguintes componentes curriculares: 110 
“Desenvolvimento Regional e Urbano (CCCG)”, carga horária 60h no período de 111 
10/01 à 30/01 e a professora Bruna Medeiros como docente responsável; 112 

“Estatística”, carga horária 60h no período de 10/01 à 30/01 e a professora Lucélia 113 

Juliani como responsável; “Tópicos Avançados de Desenvolvimento (CCCG)”, carga 114 
horária 60h no período de 31/01 à 23/02, e o professor Álvaro Maia Batista como 115 
responsável. O curso de Direito irá ofertar os seguintes componentes curriculares: 116 
“Teoria Geral e Crítica do Processo” carga horária de 60h no período de 08/01 à 117 

24/01, “Metodologia da Pesquisa”, carga horária de 30h no período de 29/01 à 07/02 118 
e a professora Karen como responsável. “Direito Civil II” com carga horária de 60h 119 
no período de 08/01 à 24/01 e a professora Sílvia Mediondo como responsável. No 120 
curso de Gestão Pública serão ofertadas as disciplinas: “Tópicos emergentes em 121 
Gestão Pública”, carga horária de 60h no período de 29/01 à 23/02 e o professor 122 

Esron como responsável; “Tópicos em Administração I”, carga horária de 60h no 123 
período de 08/01 à 26/01 e o professor Walter Leães como responsável. O curso de 124 
Administração irá ofertar as seguintes componentes curriculares: “Seminário de 125 
Teoria Aplicada ao Consumo” carga horária de 30h no período de 01/02 à 09/02 com 126 
a professora Valentina Ubal como responsável; “Tópicos Especiais em Gestão de 127 

Pessoas I” carga horária de 60h no período de 01/02 à 22/02 com a professora 128 
Cínthia Simões como responsável; “Gestão Estratégica de Serviços” carga horária 129 

de 30h no período de 08/01 à 19/01 com a professora Keli de Oliveira como 130 
responsável; “Tópicos Especiais em Finanças II”, carga horária de 30h no período de 131 
26/01 à 09/02 com o professor João Peruchena como responsável. No curso de 132 
Relações Internacionais será ofertada a disciplina “Tópicos de Relações 133 
Internacionais III: Fundamentos do Pensamento de Marx”, carga horária 30 horas 134 
com o professor Ricardo Leães como responsável. A solicitação foi explicada pelo 135 
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conselheiro Alexandre, e houve uma modificação da disciplina Direito Civil II para 136 
Direito Civil III da professora Sílvia Mediondo. O conselheiro informa que a matrícula 137 
não será via web e sim presencial, no período de 14/12 à 05/01. O conselheiro Alan 138 
informa que os discentes com bolsa do Plano Permanência que se inscreverem em 139 
uma disciplina de férias e rodarem, serão penalizados. A solicitação de abertura foi 140 

aprovada por todos os presentes. Perfil de vaga para abertura de concurso na 141 
área de Direito Internacional – foco em Direito Internacional Público; na área de 142 
Direito Internacional. Tendo como requisito graduação em Direito e Doutorado em 143 
Direito ou Relações Internacionais. Com prova escrita, Didática e memorial 144 
descritivo, obedecendo a seguinte pontuação: Prova escrita respeitando a pontuação 145 

para: Domínio técnico-científico do ponto sorteado: 8, Estruturação coerente do 146 
texto: 6, Clareza e precisão de linguagem: 6; Prova didática no formato de aula 147 

expositiva com peso 6 para planejamento de aula, 9 para domínio do tema sorteado, 148 

6 para capacidade de comunicação e 9 para postura pedagógica; Avaliação do 149 
Memorial de trajetória acadêmica com peso 12 para a pertinência das atividades de 150 
ensino, pesquisa e extensão propostas pelo candidato para a área de conhecimento 151 

do Concurso e para o Projeto Institucional da UNIPAMPA e peso 8 para a 152 
capacidade de reflexão do candidato sobre a própria trajetória de formação, assim 153 
como a factibilidade de sua proposta. O cronograma do concurso é o que segue: 1. A 154 

Nova Ordem Internacional na perspectiva do Direito Internacional 155 
Contemporâneo/Pós-Moderno. Relações entre direito Internacional e governança 156 

global. 2. Fontes de Direito Internacional. A relação entre o direito internacional e 157 
direito interno. A hierarquia normativa dos tratados internacionais. O controle de 158 
convencionalidade. 3. Relação do Estado com o estrangeiro em seu território: 159 

sistemática de vistos, formas de saída compulsória do estrangeiro. Mobilidade 160 

internacional de pessoas. Tratamento das migrações na interface entre Direito 161 
Internacional Público, Privado e Direitos Humanos. 4. Responsabilidade 162 
internacional: perspectivas teóricas, desenvolvimento atual e sistemas 163 
adjudicatórios. 5. Solução pacífica de controvérsias internacionais: meios políticos, 164 

meios diplomáticos, meios jurisdicionais e meios coercitivos. 6. Organizações 165 
Internacionais: Teoria geral. Principais organizações internacionais contemporâneas. 166 
A importância das organizações internacionais no sistema global. 7. Direito 167 
Internacional, uso da força e assistência humanitária. 8. Processos de integração: 168 
teoria geral e sistemas jurídicos. 9. Direito do Comércio Internacional. Sistema 169 

GATT-OMC. O sistema de solução de controvérsias no âmbito da Organização 170 
Mundial do Comércio. O perfil foi explicado pelo conselheiro Fernando e aprovado 171 
por todos os presentes com uma abstenção. Horário Letivo 2018/01; foi 172 
apresentado pelo conselheiro Alexandre solicitando algumas modificações na 173 
disciplina Direito Fronteiriço de segunda-feira para começar às oito horas. A 174 

conselheira Kathiane solicita alteração no horário das disciplinas a serem 175 
ministradas pela recém aprovada no processo seletivo de Administração – 176 

Contabilidade e Custos, vaga referente ao afastamento da professora Fabiane. A 177 
alteração se dá no primeiro SLAD passando as aulas para terça-feira e quarta-feira 178 
no lugar do professor José Ramos e no terceiro SLAD para terça e quarta-feira no 179 
lugar do professor Mauro. Por fim, faz se a troca com o professor Sebastião na 180 
manhã de quarta-feira. O horário foi aprovado por todos os presentes. Cedência de 181 
espaço para o Diretório Acadêmico de Gestão Pública, tendo em vista que o 182 
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mesmo é composto exclusivamente por alunos do curso Tecnologia em Gestão 183 
Pública, não sendo possível membros de outras instituições. O diretório, como parte 184 
da estrutura acadêmica do Campus, necessita do espaço para desenvolvimento de 185 
atividades dos alunos, por isso, a importância da cessão e manutenção do diretório 186 
dentro das dependências da instituição, o ponto foi explicado pelo conselheiro 187 

Rafael. O conselheiro Aristeu questiona se a personalidade jurídica do espaço deixa 188 
livre para os discentes comercializarem ou se existe uma regra clara no termo de 189 
cessão de uso. O conselheiro Rafael esclarece que a cedência é somente para fins 190 
acadêmicos. O conselheiro Sebastião sugere que sejam formalizados espaços 191 
específicos para os alunos estudarem. O conselheiro Alexandre informa que o 192 

Campus possui poucas salas disponíveis e que, já foi aprovada a utilização do 193 
auditório como sala de estudos. A conselheira Carolina sugere que seja discutida na 194 

comissão de infraestrutura a utilização da sala que está sendo reformada e que seria 195 

utilizada pela DAEINTER. A cedência de espaço foi aprovada por todos os 196 
presentes. Agenda do Campus 2018/01, foi apresentada pelo conselheiro Rafael. A 197 
conselheira Kathiane solicita a alteração no horário da reunião da comissão de curso 198 

SLAN e SLAD para às 14 horas. O conselheiro Alexandre solicita a troca de horário 199 
da reunião da Comissão Local de Ensino para início às 14 horas. A conselheira 200 
Carmen Lia solicita a alteração no horário da reunião da comissão de extensão para 201 

início às 14 horas e trinta minutos. O conselheiro Fernando solicita a alteração no 202 
horário da reunião da comissão de curso SLDIR para início às 9 horas. A agenda foi 203 

aprovada por todos os presentes com as devidas alterações. Divulgação do 204 
resultado da consulta para representação discente nas Comissões do Campus 205 
– Editais 03/2017 e 04/2017, sendo eleitos para comporem as Comissões de cursos 206 

no curso de Administração os discentes Alessandra Garcia Machado Nunes, 207 

Wellinson Espinosa Takahashi, Fabiana Carletti Bento e Natalia de Mello Martinez. 208 
No curso de Direito foram eleitos os discentes Rafael Maia Costa, Victor Elias 209 
Brusque, André Lucas Nogueira, Diemesson Bahiano Almeida, Nádia Sulene Moreira 210 
Silveira, Douglas Pinto Silva e Kalyna Magalhães Paniago. No curso de Ciências 211 

Econômicas foram eleito os discentes Douglas Camargo Rodrigues, Viviane da Silva 212 
Flôres, Diane da Rosa Paz, Rafael Damasceno de Camargo e Deisi Cristina Gomes 213 
da Rosa. No curso de Gestão Pública foram eleitos os discentes Douglas Ramos 214 
Vaqueiro e Letícia Lima. No curso de Relações Internacionais foram eleitos os 215 
discentes Camilla de Castro Araújo e Luan Augusto da Silva. Para compor a 216 

Comissão Local de Ensino foram eleitos os discentes Rafael Maia Costa Aguiar 217 
Sant’Ana e André Lucas Nogueira Freire. Para compor a Comissão Local de 218 
Pesquisa foram eleitos os discentes Júlia Stemkopp Marçal e Viviane da Silva Flôres 219 
como suplente. Para compor a Comissão Local de Extensão foram eleitos os 220 
discentes Douglas Pinto Silva e Kalyna Magalhães Paniago como suplente. A 221 

conselheira Débora parabeniza os discentes do curso de Economia pela 222 
representação completa na comissão de curso. A divulgação foi aprovada por todos 223 

os presentes. Considerações sobre o SIEPE, o conselheiro Rafael faz um relato do 224 
evento, que foi considerado pela equipe diretiva como um sucesso apesar de alguns 225 
contratempos em relação à logística e a expectativa de alojamentos. A conselheira 226 
Kathiane informa que as oficinas e mini cursos realizados no Campus foram pouco 227 
divulgados e sem informações suficientes para a localização das salas. O 228 
conselheiro Rafael expõe suas expectativas para futuras melhorias no evento. O 229 
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conselheiro Alexandre informa que os monitores responsáveis pelas oficinas e mini 230 
cursos eram de fora do Campus dificultando assim o esclarecimento das 231 
informações. O conselheiro Rafael informa que o SIEPE será realizado no Campus 232 
Santana do Livramento no ano de dois mil e dezoito, e o apoio de outras instituições 233 
é essencial para a realização do mesmo. Como informes, o Conselheiro  Rafael 234 

relata sobre os memorandos número 097 e 098 recebidos pela ouvidoria da 235 
Universidade Federal do Pampa, que registram elogios e agradecimentos para a 236 
docente Tanise Bussmann pelo grande trabalho na organização da Comissão 237 
Científica do 9º SIEPE. Também foi registrado um elogio ao Campus Santana do 238 
Livramento e a equipe organizadora pela realização do 9º SIEPE e pelo excelente 239 

trabalho, principalmente o Diretor Rafael Schmidt, o Coordenador Acadêmico 240 
Alexandre Xavier, o Coordenador Administrativo Jeferson Ferron e o Professor 241 

Hélvio que não mediram esforços para que o evento pudesse ser realizado no 242 

Campus Livramento. Também como informe, o Conselheiro Rafael comenta o 243 
memorando de Agradecimento aos servidores do Campus pelo brilhante trabalho 244 
realizado na organização do SIEPE. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 245 

reunião e eu, Anna Claudia Sieverding Fabiano, lavrei a presente ata que, depois de 246 
lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidência do Conselho. 247 
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