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

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

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

a quarta Reunião Extraordinária do ano. Estiveram presentes o Coordenador 4 

Acadêmico Alexandre Vicentine Xavier, os coordenadores de cursos Andressa 5 

Hennig, Débora Nayar Hoff, Flavio Augusto Lira Nascimento e Guilherme Howes 6 

Neto, a representante da Comissão Local de Extensão Alessandra Marconatto, os 7 

representantes docentes Jeferson Luís Lopes Goularte e Patricia Eveline dos Santos 8 

Roncato, os representantes técnicos administrativos Luiza Araujo Damboriarena  e 9 

Denis Cobas e os representantes discentes Fabio Prigol e Yuan Kuen Baltazar da 10 

Nóbrega Tong. O conselheiro Rafael iniciou a reunião dando posse aos novos 11 

conselheiros eleitos por suas categorias, sendo eles: os representantes docentes 12 

Jeferson Luís Lopes Goularte e Patricia Eveline dos Santos Roncato, os 13 

representantes técnicos administrativos Luiza Araujo Damboriarena  e Denis Cobas 14 

e os representantes discentes Fabio Prigol e Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. 15 

Na pauta foram apreciados: a) Pedido de Redistribuição para o Campus de 16 

Santana do Livramento do professor João Paulo de Miranda, SIAPE nº 1995994, 17 

lotado na Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, 18 

no Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Curso de Direito, para o curso de 19 

Direito no Campus de Santana do Livramento, com parecer favorável, feito e 20 

apresentado pela professora Débora; sendo informado que a UNIPAMPA 21 

encaminhará o código de vaga à Universidade Federal do Mato Grosso, o pedido de 22 

redistribuição foi aprovado por todos os presentes; b) Perfil de vaga e concurso 23 

público área do Direito: Processo Civil, Direito Empresarial e Estatuto da 24 

Criança e do Adolescente, decorrente de novo código de vaga disponibilizada ao 25 

Campus destinada a suprir a exigência de um professor que cubra as disciplinas de 26 

Direito Processual Civil, Direito Empresarial e Estatuto da Criança e do Adolescente. 27 

Tendo como requisitos Graduação em Direito, Doutorado em Direito e Registro na 28 

OAB. Com prova Didática, escrita e memorial descritivo, obedecendo a seguinte 29 

pontuação: prova didática no formato de aula expositiva com peso de trinta pontos, 30 

sendo seis para planejamento de aula, nove para domínio do tema sorteado, seis 31 

para capacidade de comunicação e nove para postura pedagógica; prova escrita 32 

com peso de vinte pontos, sendo oito pontos para domínio técnico-científico do 33 

ponto sorteado, seis pontos para estruturação coerente do texto e seis pontos para 34 

Clareza e precisão de linguagem. O memorial descritivo terá peso vinte, sendo doze 35 

pontos para a pertinência das atividades de ensino, pesquisa e extensão propostas 36 

pelo candidato para a área de conhecimento do Concurso e para o Projeto 37 

Institucional da UNIPAMPA e oito pontos para a capacidade de reflexão do candidato 38 
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sobre a própria trajetória de formação, assim como a factibilidade de sua proposta. O 39 

programa do concurso é o que segue: Origens do processo civil. Autonomia. 40 

Garantias Fundamentais do Processo. Normas fundamentais do processo civil. 41 

Ação, jurisdição e processo. Condições da ação. Pressupostos processuais. Limites 42 

à jurisdição brasileira. Competência interna. Regras de organização judiciária. 43 

Poderes, deveres e responsabilidade do juiz e das partes. Litisconsórcio e 44 

intervenção de terceiros. Ministério Público. A figura do advogado e do Defensor 45 

Público. Auxiliares de justiça. Conciliadores e mediadores judiciais. Forma, tempo, 46 

lugar e prazos dos atos processuais. Comunicação dos atos processuais. Formação, 47 

suspensão e extinção do processo. Nulidades dos atos processuais. Negócios 48 

jurídicos processuais e calendário processual. Processo e procedimento. 49 

Procedimento comum: petição inicial, improcedência liminar do pedido, audiência de 50 

mediação ou de conciliação, resposta do réu e revelia. Providências preliminares e 51 

saneamento. Julgamento conforme o estado do processo. Convenção de 52 

Arbitragem. Procedimento Arbitral. Sentença arbitral. Mediação. Teoria da empresa. 53 

Sociedade empresária. Classificação das sociedades empresárias. Direito 54 

empresarial: conceito de sociedade empresária, empresa individual, requisitos para 55 

o exercício mercantil, do registro mercantil, estabelecimento, fundo de comércio, 56 

nome empresarial. Direito empresarial: contrato social, dos tipos de sociedades 57 

empresárias personificadas e não personificadas, extinção das sociedades 58 

mercantis. Direito Empresarial: propriedade industrial. Teoria da empresa. Sociedade 59 

empresária. Classificação das sociedades empresárias. Títulos de crédito. Princípios 60 

gerais do direito cambiário. Exigibilidade do crédito cambiário. Estatuto da Criança e 61 

do Adolescente: família natural, família substituta e Guarda. Estatuto da Criança e do 62 

Adolescente: Adoção. O perfil de vaga foi apresentado pelo conselheiro Rafael e 63 

aprovado por todos os presentes; c) Perfil de vaga e concurso público área do 64 

Direito: Núcleo de Práticas Jurídicas, Direito Processual Civil, Direito 65 

Processual Penal e Direito Processual Trabalhista, decorrente de novo código de 66 

vaga disponibilizada ao Campus destinada a suprir a exigência de um professor 67 

vaga dos componentes de Práticas Simuladas e Reais para integrar o Núcleo de 68 

Práticas Jurídicas nas especialidades de Direito Processual Civil, Penal e 69 

Trabalhista. Tendo como requisitos Graduação em Direito, Mestrado em Direito e 70 

Registro na OAB. Com prova Didática, escrita e memorial descritivo, obedecendo a 71 

seguinte pontuação: prova didática no formato de aula expositiva com peso de trinta 72 

pontos, sendo seis para planejamento de aula, nove para domínio do tema sorteado, 73 

seis para capacidade de comunicação e nove para postura pedagógica; prova 74 

escrita com peso de vinte pontos, sendo oito pontos para domínio técnico-científico 75 

do ponto sorteado, seis pontos para estruturação coerente do texto e seis pontos 76 

para Clareza e precisão de linguagem. O memorial descritivo terá peso vinte, sendo 77 

doze pontos para a pertinência das atividades de ensino, pesquisa e extensão 78 

propostas pelo candidato para a área de conhecimento do Concurso e para o Projeto 79 
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Institucional da UNIPAMPA e oito pontos para a capacidade de reflexão do candidato 80 

sobre a própria trajetória de formação, assim como a factibilidade de sua proposta. O 81 

programa do concurso é o que segue: Origens do processo civil. Autonomia. 82 

Garantias Fundamentais do Processo. Normas fundamentais do processo civil. 83 

Ação, jurisdição e processo. Condições da ação. Pressupostos processuais. Limites 84 

à jurisdição brasileira. Competência interna. Regras de organização judiciária. 85 

Poderes, deveres e responsabilidade do juiz e das partes. Litisconsórcio e 86 

intervenção de terceiros. Ministério Público. A figura do advogado e do Defensor 87 

Público. Auxiliares de justiça. Conciliadores e mediadores judiciais. Forma, tempo, 88 

lugar e prazos dos atos processuais. Comunicação dos atos processuais. Formação, 89 

suspensão e extinção do processo. Nulidades dos atos processuais. Negócios 90 

jurídicos processuais e calendário processual. Processo e procedimento. 91 

Procedimento comum: petição inicial, improcedência liminar do pedido, audiência de 92 

mediação ou de conciliação, resposta do réu e revelia. Providências preliminares e 93 

saneamento. Julgamento conforme o estado do processo. Convenção de 94 

Arbitragem. Procedimento Arbitral. Sentença arbitral. Mediação. Conciliação. 95 

Princípios e garantias constitucionais do processo penal. Nulidades no Processo 96 

Penal. Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Organização e 97 

funcionamento da Justiça do Trabalho. Prazos, Jurisdição e Competência. Ações 98 

Trabalhistas. Dissídios Coletivos. Sentença Normativa. Recursos Trabalhistas. 99 

Processo de Execução. O conselheiro Jeferson Goularte informa que as justificativas  100 

exigidas para o perfil da vaga são muito abstratas. O conselheiro Rafael informa que 101 

o perfil foi baseado em outros editais de outras instituições. O conselheiro Denis 102 

sugere que seja colocado no perfil de vaga como requisito experiência na área. O 103 

perfil foi aprovado por todos os presentes; d) Perfil de vaga e concurso público 104 

área do Direito: Direito do Trabalho, Empresarial, Tributário e Direito Civil, 105 

decorrente de novo código de vaga disponibilizada ao Campus destinada a suprir a 106 

exigência de um professor que cubra as disciplinas de Direito do Trabalho, 107 

Empresarial, Tributário e Direito Civil. Tendo como requisitos Graduação em Direito e 108 

Doutorado em Direito, ou Administração, ou Ciências Contábeis. Com prova 109 

Didática, escrita e memorial descritivo, obedecendo a seguinte pontuação: prova 110 

didática no formato de aula expositiva com peso de trinta pontos, sendo seis para 111 

planejamento de aula, nove para domínio do tema sorteado, seis para capacidade 112 

de comunicação e nove para postura pedagógica; prova escrita com peso de vinte 113 

pontos, sendo oito pontos para domínio técnico-científico do ponto sorteado, seis 114 

pontos para estruturação coerente do texto e seis pontos para Clareza e precisão de 115 

linguagem. O memorial descritivo terá peso vinte, sendo doze pontos para a 116 

pertinência das atividades de ensino, pesquisa e extensão propostas pelo candidato 117 

para a área de conhecimento do Concurso e para o Projeto Institucional da 118 

UNIPAMPA e oito pontos para a capacidade de reflexão do candidato sobre a própria 119 

trajetória de formação, assim como a factibilidade de sua proposta. O programa do 120 
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concurso é o que segue: Direito empresarial: conceito de sociedade empresária, 121 

empresa individual, requisitos para o exercício mercantil, do registro mercantil, 122 

estabelecimento, fundo de comércio, nome empresarial. Direito empresarial: contrato 123 

social, dos tipos de sociedades empresárias personificadas e não personificadas, 124 

extinção das sociedades mercantis. Direito Empresarial: propriedade industrial. 125 

Teoria da empresa. Sociedade empresária. Classificação das sociedades 126 

empresárias. Títulos de crédito. Princípios gerais do direito cambiário. Exigibilidade 127 

do crédito cambiário. Direito Tributário: conceito e atividade financeira do Estado. 128 

Direito Tributário: Sistema Tributário Nacional, tributos: impostos, contribuição de 129 

melhoria e taxa; principais tributos federais, estaduais e municipais, Direito Tributário: 130 

imunidade tributária, dos crimes tributários, extinção tributária, exclusão tributária. 131 

Direito do Trabalho: Noções Fundamentais de Direito do Trabalho. Contrato de 132 

Trabalho e Relação de Emprego. Sujeitos da Relação Trabalhista. Contrato de 133 

Trabalho e Contratos Afins. Classificações do Contrato de Trabalho. Direito do 134 

Trabalho: Jornada de Trabalho. Férias. Remuneração. Condições Especiais de 135 

Trabalho. Garantia de Emprego: estabilidade. FGTS. Direito do Trabalho: Suspensão 136 

e Interrupção do Contrato de Trabalho. Aviso Prévio. Extinção do Contrato de 137 

Trabalho. Dano Moral no Direito do Trabalho. Direito Coletivo do Trabalho. Fato 138 

Jurídico. Ato e negócio jurídico. Elementos de existência, validade e eficácia do 139 

negócio jurídico. Defeitos do negócio jurídico. Nulidade e anulabilidade; Ato ilícito. 140 

Excludentes de responsabilidade. Responsabilidade civil subjetiva e objetiva do 141 

Código Civil. Prescrição e decadência; Direito do consumidor. O perfil de vaga foi 142 

apresentado pelo conselheiro Rafael e aprovado por todos os presentes; e) Perfil de 143 

vaga e concurso público área do Direito Internacional: Direito Internacional – 144 

Teoria Política – Relações Internacionais da Eurásia, decorrente de novo código 145 

de vaga disponibilizada ao Campus destinada a suprir a exigência de um professor 146 

que cubra as disciplinas de Direito Internacional, Direitos Humanos, Ciência Política 147 

e Relações Internacionais Eurásia. Tendo como requisitos Graduação em Direito e 148 

Doutorado em Relações Internacionais ou Ciência Política ou Estudos Estratégicos 149 

Internacionais, ou Graduação em Relações Internacionais e Doutorado em Direito ou 150 

Relações Internacionais ou Ciência Política ou Estudos Estratégicos Internacionais 151 

ou História ou Geografia. Com prova Didática, escrita e memorial descritivo, 152 

obedecendo a seguinte pontuação: prova didática no formato de aula expositiva com 153 

peso de trinta pontos, sendo seis para planejamento de aula, nove para domínio do 154 

tema sorteado, seis para capacidade de comunicação e nove para postura 155 

pedagógica; prova escrita com peso de vinte pontos, sendo oito pontos para domínio 156 

técnico-científico do ponto sorteado, seis pontos para estruturação coerente do texto 157 

e seis pontos para Clareza e precisão de linguagem. O memorial descritivo terá peso 158 

vinte, sendo doze pontos para a pertinência das atividades de ensino, pesquisa e 159 

extensão propostas pelo candidato para a área de conhecimento do Concurso e 160 

para o Projeto Institucional da UNIPAMPA e oito pontos para a capacidade de 161 
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reflexão do candidato sobre a própria trajetória de formação, assim como a 162 

factibilidade de sua proposta. O programa do concurso é o que segue: Direito 163 

Internacional Público. Organizações Internacionais e Processos de integração. 164 

Direito Internacional Humanitário. O pensamento político medieval. O pensamento 165 

político de Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau. O pensamento 166 

político de Kant e Tocqueville. O pensamento político de Hegel, Engels e Marx. O 167 

pensamento político contemporâneo do Século XX. A Rússia pré-Revolucionária e a 168 

Revolução de 1905. A Rússia na I Guerra Mundial. As Revoluções de 1917. A Guerra 169 

Civil e as conexões internacionais da URSS. As relações Internacionais da URSS 170 

até a década de 1930. A participação da URSS na II Guerra Mundial. As relações 171 

internacionais da URSS durante a Guerra Fria. A dissolução da URSS, a Nova 172 

Ordem Global e a geopolítica da Ásia Central nos anos 1990. As relações 173 

internacionais da Rússia e das ex-Repúblicas soviéticas no Pós-Guerra Fria. As 174 

relações internacionais da Rússia no BRICS. O perfil de vaga foi apresentado pelo 175 

conselheiro Flávio e aprovado por todos os presentes; f) Perfil de vaga e concurso 176 

público área de Relações Internacionais - Economia Internacional por motivo 177 

de vacância do professor Flávio Lira. A vaga está destinada a suprir a exigência 178 

de um professor que cubra as disciplinas de Economia e Teoria das Relações 179 

Internacionais do curso de Relações Internacionais. Tendo como requisitos 180 

Graduação em Relações Internacionais e Doutorado em Relações Internacionais ou 181 

Ciência Política ou Estudos Estratégicos Internacionais ou Economia ou 182 

Desenvolvimento Econômico ou História. Com prova Didática, escrita e memorial 183 

descritivo, obedecendo a seguinte pontuação: prova didática no formato de aula 184 

expositiva com peso de trinta pontos, sendo seis para planejamento de aula, nove 185 

para domínio do tema sorteado, seis para capacidade de comunicação e nove para 186 

postura pedagógica; prova escrita com peso de vinte pontos, sendo oito pontos para 187 

domínio técnico-científico do ponto sorteado, seis pontos para estruturação coerente 188 

do texto e seis pontos para Clareza e precisão de linguagem. O memorial descritivo 189 

terá peso vinte, sendo doze pontos para a pertinência das atividades de ensino, 190 

pesquisa e extensão propostas pelo candidato para a área de conhecimento do 191 

Concurso e para o Projeto Institucional da UNIPAMPA e oito pontos para a 192 

capacidade de reflexão do candidato sobre a própria trajetória de formação, assim 193 

como a factibilidade de sua proposta. O programa do concurso é o que segue: 194 

Teorias de Relações Internacionais: Construtivismo; Teorias de Relações 195 

Internacionais: Pós-Modernismo; Teorias de Relações Internacionais: Pós-196 

Colonialismo;  Macroeconomia da economia aberta: contabilidade de renda nacional 197 

e balanço de pagamentos;  Macroeconomia da economia aberta: taxa de câmbio, 198 

taxa de juros e política cambial;  Teorias de Comércio Internacional; Política 199 

Comercial: alternativas e instrumentos;  Sistemas Monetários Internacionais: o 200 

Padrão-Ouro;  Sistemas Monetários Internacionais: a Crise de 29 e a Grande 201 

Depressão;  Sistemas Monetários Internacionais: o Sistema de Bretton Woods;  Os 202 
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Choques do Petróleo e a Crise da Dívida Externa. A Comissão de Ensino afirma que 203 

os aprovados nos perfis dos concursos assumem a responsabilidade das atividades 204 

de ensino (inclusive orientação), pesquisa e extensão nas áreas dos seus 205 

respectivos concursos. A conselheira Patrícia propõe a possibilidade de incluir no 206 

perfil de vaga também a graduação em Ciências Econômicas e Doutorado em 207 

Relações Internacionais. O conselheiro Flávio informa que foi discutido na comissão 208 

de curso e que houve esse entendimento devido à demanda discente sobre a 209 

dificuldade de dialogar com os docentes do curso de Economia. A conselheira 210 

Débora sugere que seja discutida a possibilidade de contar com as duas opções 211 

ampliando o leque de profissionais para trabalhar na área. Baseando-se na proposta 212 

da conselheira Patrícia, o conselho decidiu deliberar para retornar às instâncias do 213 

curso de Relações Internacionais para possível readequação do perfil de vaga; 214 

sendo aprovado por todos os presentes.Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 215 

reunião e eu, Anna Claudia Sieverding Fabiano, lavrei a presente ata que, depois de 216 

lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidência do Conselho.217 
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