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ATA 014/2018 
 

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

horas, 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 nona Reunião Ordinária do ano. Estiveram presentes a Coordenadora 4 

Administrativa em exercício Carmen Lia Remedi Fros, os coordenadores de cursos,  5 

Andressa Hennig e Fernando Pedro Meinero, a coordenadora em exercício do 6 

programa de mestrado em administração Kathiane Benedetti Corso, a representante 7 

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

Comissão Local de Extensão Alessandra Marconatto, os representantes docentes 9 

Jeferson Luís Lopes Goularte e Paulo Vanderlei Cassanego Junior, o representante 10 

técnico administrativo Denis Cobas, e os representantes discentes Fabio Prigol e 11 

Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. O conselheiro Alexandre iniciou a reunião 12 

abrindo espaço para inclusão ou exclusão de pauta. Os conselheiros Rafael Vitória 13 

Schmidt e Debora Nayar Hoff justificaram suas ausências. O conselheiro Fernando 14 

solicitou retirada de pauta do documento referente ao item V. Na pauta ad 15 

referendum foram apreciados os projetos de ensino: a) “Desenvolvimento de 16 

Empresários Juniores - SMJR 2018”, coordenado pelo professor Igor Baptista de 17 

Oliveira Medeiros; b) Viagem para o IV Encontro Regional dos Estudantes de 18 

Campo de Públicas da Região Sul, ERECAP-Sul, coordenado pelo professor 19 

Guilherme Howes Neto; c) “Viagem de estudos  – Para Visita Técnica à Usaflex – 20 

Igrejinha/RS”, coordenado pela professora Katiuscia Schiemer Vargas; e d) Projeto 21 

de Ensino “Grupo de estudos sobre Drogas e Sistema Penal”, coordenado pelo 22 

professor Marcelo Mayora Alves, que foram apresentados em bloco e aprovados por 23 

todos os presentes; e) Banca examinadora para o concurso na área de Direito: 24 

Direito Internacional, Sociologia e Filosofia, tendo como titulares os professores 25 

Alessandra Marconatto, Daniela Vanila Nakalski Benetti e Joseli Fiorin Gomes, e 26 

suplentes Alexandre Vicentine Xavier e Fernando Pedro Meinero, sendo referendado 27 

por todos os presentes; f) Solicitação de afastamento do País da professora 28 

Anna Carletti, para participar do “primer encuentro de Estudios Asiaticos del 29 

Uruguay”, organizado pela Universidade de la República, na cidade de Montevideo, 30 

no Uruguai. O evento transcorre entre os dias doze e quatorze de novembro de dois 31 

mil e dezoito e o afastamento da professora compreende o período de onze a quinze 32 

de novembro do corrente ano, com ônus limitado. A professora apresentará trabalho 33 

intitulado “el surgimiento de las escuelas de Relaciones Internacionales em China”. A 34 

solicitação de afastamento foi aprovada por todos os presentes, reforçando a 35 

importância para o desenvolvimento/ aperfeiçoamento da docente e das suas 36 
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atividades no campus; Na pauta do dia foram apreciados os Projetos de Ensino: g)  37 

“oficina de peças processuais trabalhistas”, coordenado pelo professor 38 

Alexandre Vicentine Xavier e h) Oficina “Rumo ao sucesso nos estudos”, 39 

coordenado pela técnica em assuntos educacionais Caren Rossi, que foram 40 

aprovados por todos os presentes; i) Projetos de Extensão “GP PARTICIPA: 41 

Consulta Popular na Gestão de Projetos”, coordenado pela professora Gabriela 42 

Cappellari e j) Projeto de Extensão “III SIED – Simpósio de Estratégia e 43 

Desenvolvimento”, coordenado pela professora Kathiane Benedetti Corso, que 44 

foram aprovados por todos os presentes. Foram apreciados em bloco os Projetos 45 

de pesquisa k) "Direito, cidadania e fraternidade" coordenado pela professora 46 

Deisemara Turatti Langoski, l) “Relações entre Governos e Sociedades: Como a  47 

contribuição  da Tecnologia  de  Informação  e  Comunicação  (TIC)  pode  48 

tornar mais efetiva estas iniciativas”, coordenado pelo professor Cláudio Sonáglio 49 

Albano, m) “Economia Comportamental”, coordenado pela professora Patrícia 50 

Eveline dos Santos Roncato, n) “As configurações organizacionais e a 51 

capacidade de absorver informações externas: relações e intervenções”, 52 

coordenado pela professora Gabriela Capellari e o) Mudança no prazo do projeto 53 

de pesquisa "Professor ou gestor?: A formação docente para o exercício da 54 

Gestão das Escolas Municipais de Sant’Ana do Livramento", Coordenado pela 55 

professora Daniela Vanila Nakalski. O conselheiro Jeferson questiona se estão 56 

sendo votados o projeto ou o parecer, sendo respondido pela conselheira Tanise que 57 

está sendo votado o parecer, e que os ajustes solicitados no parecer serão 58 

verificados antes de serem homologados os projetos no SIPPEE. Os projetos de 59 

pesquisa foram aprovados por todos os presentes; p) Alteração do Núcleo 60 

Docente Estruturante do curso de Administração Pública – modalidade a 61 

distância, que passa a ser composto pelos seguintes docentes: Camila Furlan da 62 

Costa, Cristian Wittmann, Gabriela Capellari (secretária), Jeferson Luís Lopes 63 

Goularte (presidente), João Garibaldi, Kathiane Benedetti Corso e Sebastião 64 

Cerqueira Adão, sendo aprovado por todos os presentes; q) Alteração do Núcleo 65 

Docente Estruturante do curso de Administração, tendo em vista a licença 66 

maternidade da professora Carolina, a professora Kathiane assume na condição de 67 

substituta a coordenação do mestrado e a professora Andressa assume na mesma 68 

condição a coordenação do curso de Administração. Desse modo, como é comum 69 

no curso a não sobreposição de funções, ficou definido que o professor Paulo 70 

Cassanego assume a presidência do NDE do curso de Administração e a professora 71 

Mygre Lopes passa a compor o NDE. O ponto foi retirado de pauta pois um membro 72 

solicitou sua saída do referido NDE, precisando ser reapreciado nas instâncias do 73 

Campus. r) Permissão de Uso a Título Gratuito de espaço do Campus 74 

Livramento para o Diretório Acadêmico de Direito Rivadavia Correa, que foi 75 

apresentado pela conselheira Carmen Lia, informando que a documentação 76 

necessária para a permissão de uso está correta. A permissão de uso foi aprovada 77 
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por todos os presentes; s) Permissão de Uso a Título Gratuito de espaço do 78 

Campus Livramento para a Upgrade Consultora Junior, que foi apresentado pela 79 

conselheira Carmen Lia, informando que a documentação necessária para a 80 

permissão de uso está correta. A permissão de uso foi aprovada por todos os 81 

presentes; t) Resultado das Eleições Gerais do Campus Livramento, que foi 82 

apresentado pelo conselheiro Alexandre, reforçando que a eleição referiu-se aos 83 

editais três, quatro, cinco e seis de dois mil e dezoito. Sendo eleitos os seguintes 84 

candidatos: para a Coordenação do curso de Administração: Coordenadora 85 

Andressa Hennig Silva e Coordenadora Substituta Mygre Lopes da Silva, 86 

Coordenação do curso de Direito: Coordenador Fernando Pedro Meinero e 87 

Coordenadora Substituta Daniela Vanila Nakalski, Coordenação do curso de 88 

Ciências Econômicas: Coordenador André da Silva Redivo e Coordenador 89 

Substituto Mauro Barcellos Sopeña, Coordenação do curso de Gestão Pública: 90 

Coordenadora Gabriela Cappellari e Coordenador Substituto Jeferson Luís Lopes 91 

Goularte, Coordenação do curso de Relações Internacionais: Coordenadora 92 

Kamilla Raquel Rizzi e Coordenador Substituto Rafael Balardim; Comissão do 93 

curso de Administração: servidor Técnico Ricardo Gomes de Oliveira e alunos 94 

Gabriela Noetzold Gundlach, Larissa da Silva Acosta, Ibtihal Yaser e Kauã Reis 95 

Noronha; Comissão do curso de Direito: servidora técnica Sacha Valesca 96 

Rodrigues Gomes com titular e Luiza Damboriarena como suplente, alunos Yuan 97 

Kuen Baltazar da Nóbrega Tong, Rafael Maia Costa Aguiar Sant'Ana, Germano 98 

Videiro Segala, Júlia Stemkopp Marçal, Wesley Kafer de Souza e Gianluca Linassi 99 

Alonso com o titulares, sendo suplentes os alunos Ovídio Avellar, Danielle Rodrigues 100 

Machado, Beatriz Gonçalves Pereira e Yuri Pereira Gomes; Comissão do curso de 101 

Ciências Econômicas: servidor técnico Luis Marcelo do Nascimento Garske e 102 

alunas Patrícia Olegário Martins e Maitê Severo Estrade; Comissão Local de 103 

Ensino: professora Nathaly Silva Xavier Schutz, servidor Técnico Ricardo Gomes de 104 

Oliveira e alunos Rafael Maia Costa Aguiar Sant'Ana e Victor Elias Brusque; 105 

Comissão Local de Pesquisa: professores Igor Baptista de Oliveira Medeiros e 106 

Altacir Bunde, servidores técnicos Anna Claudia Sieverding Fabiano e Luiza 107 

Damboriarena e alunos Beatriz Gonçalves Pereira e Júlia Stemkopp Marçal; 108 

Comissão Local de Extensão: professores Thadeu José Francisco Ramos e 109 

Alessandra Marconatto, servidores técnicos Luis Marcelo do Nascimento Garske e 110 

Carmen Lia Remedi Fros e alunos Danielle Rodrigues Machado e Yuri Pereira 111 

Gomes. Para o edital seis, que regulou a eleição para o Comitê Local de Política de 112 

Pessoal, não houve candidato algum. Os resultados da eleição foram aprovados por 113 

todos os presentes. O conselheiro Alexandre informou que, para as comissões que 114 

não tiveram todas as suas representações completadas, fica facultado às 115 

coordenações recomporem as vagas existentes. Com relação ao CLPP, a direção do 116 

Campus indicará os representantes. u) Posicionamento do Conselho sobre o 117 

Quadro de Vagas e as migrações de docentes, que foi apresentado pelo 118 
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conselheiro Jeferson um questionamento de um docente referente a migração de 119 

docentes entre cursos e a existência de um quadro de vagas, a conselheira 120 

Andressa informou que no curso de Administração essa discussão ocorreu em 121 

virtude de uma solicitação da professora Daniela para migrar para o curso de direito, 122 

o conselheiro Fernando informou que acompanhou as discussões pois os dois 123 

docentes que solicitam migração de curso têm como curso de destino o curso de 124 

Direito, o conselheiro salienta que existe uma vinculação de docentes com cursos, 125 

para possibilitar que as coordenações montem seus horários contando com 126 

determinado grupo de docentes, o conselheiro salienta que não se trata de uma 127 

migração, mas sim de vinculação com determinado curso. O conselheiro Alexandre 128 

explicou o entendimento da Prograd e Progepe com relação aos vínculos dos 129 

docentes e também apresentou o entendimento regimental da Unipampa sobre o 130 

assunto. A conselheira Tanise salientou que o conselho não pode aprovar migração 131 

de docente, pois eles terão que atender determinadas demandas que ocorram em 132 

outros cursos. O conselheiro Paulo explicou os motivos que levaram a criação do 133 

quadro de vagas pelo Campus, que foi um estudo com base na RAP para vincular os 134 

docentes nas áreas que efetivamente foram concursados. O conselheiro Jeferson 135 

reforçou que as vagas docentes para áreas específicas são discutidas dentro de 136 

determinado curso, já as vagas de áreas consideradas gerais devem ser discutidas 137 

entre os cursos que serão atendidos. Os conselheiros definem que é possível que 138 

um professor mude de área, desde que o curso que receba o docente supra a área 139 

deixada por este docente com uma nova vaga ou uma vacância de vaga, e que o  140 

pedido tramite nas instâncias dos cursos interessados e seja aprovado na Comissão 141 

Local de Ensino e no Conselho do Campus. v) Definição de área de atuação dos 142 

professores Daniela e Rodrigo, que foi apresentado pelo conselheiro Jeferson com 143 

demanda do professor Rodrigo para que fique esclarecida a mudança de área do 144 

referido docente. O conselheiro esclareceu que o professor Rodrigo mudou de área 145 

para atender disciplinas do curso de direito, e que em contra partida está sendo 146 

realizado um concurso na área de direito Internacional, Teoria Política, Relações 147 

Internacionais da Eurásia para atender disciplinas do curso de Relações 148 

Internacionais. Com relação à professora Daniela, a mesma mudou de área para 149 

atender disciplinas do curso de Direito e, em contrapartida, está sendo realizado 150 

concurso na área de Direito do Trabalho, Empresarial, Tributário e Direito Civil para 151 

atender as disciplinas do curso de Administração. O conselheiro Yuan solicitou que 152 

ficasse registrado em ata o entendimento dos conselheiros: de que os dois docentes, 153 

Daniela e Rodrigo, passam a ser vinculados ao curso de Direito, e que as decisões 154 

para afastamentos e demandas dos respectivos  docentes serão tratadas no curso 155 

de Direito. Os conselheiros aprovaram por unanimidade as decisões dos pontos u e 156 

v. Nos informes a conselheira Kathiane Comunicou a substituição de coordenação 157 

no curso de Administração e do mestrado em Administração. Em decorrência do 158 

afastamento por licença maternidade da professora Carolina Fleck, a professora 159 
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Kathiane Benedetti Corso assume como substituta a Coordenação do Programa de 160 

Pós-Graduação em Administração. Desse modo, com vista a não sobreposição de 161 

funções, a professora Andressa Hennig assumirá com substituta a Coordenação do 162 

Curso de Administração. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, 163 

João Timóteo de los Santos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, 164 

será assinada por mim e pela presidência do Conselho.165 

  

 

 

 

 

Alexandre Vicentine Xavier 

Presidente  do Conselho em exercício 

Coordenador Acadêmico do Campus 

João Timóteo de Los Santos 

Secretário do Conselho
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