
 
 

ATA Nº 10 – 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dez, às nove horas e vinte minutos, no Teatro 1 
Prezewodowski, em Itaqui, teve início a Décima Reunião Ordinária do Conselho Universitário da 2 
UNIPAMPA. Presentes: Maria Beatriz Luce (Presidente), Norberto Hoppen (Vice-Presidente); os 3 
Pró-Reitores: Everton Bonow, Daniel dos Santos Viégas em substituição à Pró-Reitora de Gestão 4 
de Pessoal; Eduardo Ceretta Moreira, Lúcia Helena Vinadé e Laura Regina da Fonseca; os 5 
Diretores: Alessandro Gonçalves Girardi representando a Direção do Campus Alegrete; Fernando 6 
Junges, Maximilian Fries, Nádia Bucco; Eloir Míssio, Diretor em exercício no Campus Itaqui; Luiz 7 
Edgar Lima, Diretor em exercício no Campus Santana do Livramento; Ricardo Gunski e Carlos 8 
Maximiliano Dutra; os Docentes: Tisa Echevarria Leite, Jeferson Luís Goularte, Felipe Pivetta 9 
Carpes, Marcelo Cezar Pinto, Ana Paula Lüdtke Ferreira, Jefferson Marçal da Rocha, Gihad 10 
Mohamad, Maristela Sawitzki, Marco Antonio Hansen, Andrés Delgado Cañedo, Maurício Aires 11 
Vieira, João Antonio Pereira, Marcus Vinícius Querol e Adriano Luis Schunemann; os Técnico-12 
Administrativos: Luiz Eduardo Vieira, Carlos Arthur Saldanha Dias, Felipe Batista Ethur, Roger 13 
Cristiano Machado e Frank Sammer Pahim; e as Discentes: Patrícia Maurer e Vanessa Dias 14 
Espíndola. Iniciando a Reunião a Presidente cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a 15 
presença do Prefeito Municipal de Itaqui, Sr. Gil Marques Filho, que fez uso da palavra. O Prefeito 16 
falou sobre a importância da UNIPAMPA para o desenvolvimento da região e informou também 17 
que a Prefeitura, em breve, levará o calçamento até o Campus. Passando ao item um da pauta: 18 
apreciação de decisões ad referendum da Reitora: alterações no Curso de Relações 19 
Internacionais no Campus Santana do Livramento (início no primeiro semestre do ano letivo e 20 
turno integral) e alteração do número de vagas para o Curso Superior de Tecnologia em 21 
Mineração do Campus Caçapava do Sul (de trinta para quarenta vagas a partir de dois mil e 22 
onze), a Presidente explicou a necessidade da Administração nessa tomada de decisão, em razão 23 
do prazo para inscrição dos cursos que estarão no processo seletivo unificado 2010/2011, e 24 
colocou o assunto para votação do Conselho. Ambas as alterações foram aprovadas por 25 
UNANIMIDADE. No segundo item da pauta, o Vice-Presidente do Conselho, Professor Norberto 26 
Hoppen, informou sobre as decisões condicionadas tomadas na Nona Reunião Ordinária do 27 
CONSUNI: inclusão dos cursos de Bacharelado em Enologia, do Campus Dom Pedrito, e 28 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia, do Campus Itaqui, na oferta de dois mil e 29 
onze. O Professor Norberto comunicou ao Conselho que a Universidade recebeu uma retificação 30 
por parte do MEC relativa ao número de vagas docentes destinadas aos novos cursos da 31 
UNIPAMPA para o ano de dois mil e onze; em vez de seiscentos e vinte duas, são seiscentos e 32 
vinte e oito vagas. Informou também que por exigência do MEC o nome oficial do Curso seria 33 
Curso Superior de Tecnologia em Vitivinicultura e Enologia, mas que a Universidade está 34 
encaminhando a defesa do Bacharelado em Enologia. A Presidente cientificou que o número 35 
oficial de vagas para o processo seletivo dois mil e onze é de duas mil setecentos e vinte e cinco 36 
vagas. Destacou que a UNIPAMPA está com seis mil matrículas de graduação e com a 37 
expectativa de ter um ingresso de cinquenta por cento a mais de estudantes no primeiro semestre 38 
de dois mil e onze. Lembrou continuarem os problemas com relação às bancas de avaliação nos 39 
concursos públicos para docentes, havendo baixa participação de professores de outras 40 
universidades. Como forma de valorizar a Instituição, pediu a colaboração dos Diretores de 41 
Campus para reverter esse quadro.  Segundo a Reitora, no mês de novembro haverá substanciais 42 
nomeações para completar o quadro de servidores técnico-administrativos de todos os Campus e 43 
da Reitoria. Em seguida, o Professor Norberto falou sobre o Bacharelado Interdisciplinar em 44 
Ciências e Tecnologia, enfatizando que o Campus Itaqui retrabalhou o projeto considerando o 45 
parecer e os aspectos discutidos na última Reunião do CONSUNI. O Curso tem duas mil e 46 
quatrocentas horas, oferta cento e cinquenta vagas, tendo duração de seis semestres no turno 47 



 

diurno e sete semestres no turno noturno, demandando quinze novos docentes. O conselheiro 48 
Gihad Mohamad solicitou esclarecimento sobre a capacidade física do Campus Itaqui. O 49 
conselheiro Eloir Míssio esclareceu afirmando que o Campus terá capacidade de atender o 50 
número projetado de alunos. A conselheira Ana Paula Ferreira perguntou se os projetos desses 51 
cursos voltarão à apreciação do Conselho. Em resposta, a Professora Maria Beatriz explicou 52 
terem sido os projetos aprovados condicionalmente, ocorrendo então somente prestação de 53 
contas das alterações solicitadas pelo Conselho na última Reunião. A Presidente explicou ser 54 
provisória a troca de nome do Curso de Enologia, estando o assunto sendo tratado entre os 55 
Reitores das Universidades Federais por entenderem não ser competência de um órgão do 56 
Ministério da Educação cercear a autonomia universitária de criar cursos. De acordo com o 57 
Professor Norberto, os projetos foram bastante aperfeiçoados. Quanto ao perfil do egresso, disse 58 
que será definido até a implantação do curso. A conselheira Nádia Bucco agradeceu o apoio 59 
recebido e a indicação de mudanças para aprovação do curso, permanecendo o Campus Dom 60 
Pedrito com o pleito de Bacharelado por entender que a proposta envolve uma formação mais 61 
generalista. O conselheiro Alessandro Girardi solicitou esclarecimentos sobre os critérios 62 
utilizados para a distribuição de vagas docentes. O Vice-Reitor afirmou que o modelo contribui 63 
com a média dos Campus e que a base de alocação é a base da Norma aprovada.  O Conselheiro 64 
Maurício Vieira requereu à Presidência o encaminhamento dos pareceres dos cursos não 65 
aprovados pela Comissão.  Também pediu esclarecimentos sobre os critérios para aprovação de 66 
novos cursos, o porquê de não terem sido votadas as solicitações de aumento de vagas do 67 
Campus Jaguarão e do número de docentes em cada Campus. A Presidente afirmou não haver 68 
critérios definidos para a criação de novos cursos, mas que foram adotados com a Comissão 69 
critérios usados dentro do movimento de expansão e estruturação das universidades federais na 70 
perspectiva de se conseguir um número mínimo de cursos, de alunos e de docentes. Disse que o 71 
parecer elaborado pela Comissão Especial analisou a proposta do aumento do número de vagas 72 
no Campus Jaguarão, mas não considerou prioritária a expansão da oferta naquele Campus. 73 
Passaram então à apreciação do ponto três da pauta: Normas para Uso dos Veículos da 74 
UNIPAMPA. Relator: Conselheiro Marco Antonio Hansen. Decidiu o Conselho: pela exclusão do 75 
§1º do Art. 2º; alteração da redação do Art. 6º. O Capítulo I foi aprovado por UNANIMIDADE. 76 
Alteração na redação dos parágrafos 1º e 2º do Art. 8º. A relatoria acolheu a sugestão do 77 
Conselho de acrescentar “CPF e data de nascimento” no inciso IX do Art. 7º; houve a inclusão do 78 
§5º: “O seguro de responsabilidade civil para saída de campo dos discentes deverá ser sempre 79 
providenciado e constar informações nas solicitações.”; o §4º ficou assim redigido: “A solicitação 80 
de viagem em ônibus ou micro-ônibus deverá ser encaminhada à aprovação no Conselho de 81 
Campus e, após, ao responsável na Unidade pelo agendamento, com antecedência mínima de 15 82 
(quinze) dias, ou ao responsável na Reitoria com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 83 
acompanhada do projeto e justificativa, devendo a resposta ser providenciada em até 5 (cinco) 84 
dias após a aprovação.” O Capítulo II foi aprovado com uma abstenção. Às doze horas e quarenta 85 
minutos, a Reunião foi interrompida para almoço. Às quatorze horas e vinte minutos, reiniciou-se a 86 
Reunião. Seguiu-se para a apreciação do Capítulo III das Normas para Uso dos Veículos da 87 
UNIPAMPA. Houve alteração no inciso IV do Art. 18. O Capítulo III foi aprovado por 88 
UNANIMIDADE. Passou-se à leitura do Capítulo IV. Houve alteração na redação do Art. 19 e do 89 
Art. 22. O Capítulo IV foi aprovado por UNANIMIDADE. Dessa forma, os conselheiros aprovaram 90 
a Resolução nº 10/2010. Passando ao item quatro da pauta, a Presidente convidou a Presidente 91 
da Comissão Própria de Avaliação (CPA), conselheira Ana Paula Ferreira, a fazer a apresentação 92 
do Regimento da Comissão Própria de Avaliação. Após a apresentação do Capítulo I, a 93 
Presidente consultou os conselheiros sobre emendas; não havendo, passou-se ao Capítulo II. 94 
Manifestaram-se os conselheiros Andrés Cañedo, Marcelo Cezar Pinto, Maurício Vieira, Maristela 95 
Sawitzki e Tisa Echevarria Leite. A conselheira Ana Paula Ferreira, em seguida, explicou que, em 96 
função da estrutura multicampi, torna-se praticamente inviável haver uma representação 97 
proporcional de todos os Campus, sendo assim necessárias as Comissões Locais, que são 98 
paritárias, havendo um representante docente, um técnico-administrativo, um discente e um da 99 
sociedade civil. Os conselheiros aceitaram as explicações e não propuseram alterações no 100 
Capítulo II. Seguiu-se para a leitura do Capítulo III e Capítulo IV. Votou-se o Regimento, sendo 101 
aprovado por UNANIMIDADE. A conselheira Maristela Sawitzki perguntou à Presidência se este 102 



 

Regimento seria um anexo da Resolução ao que a Professora Maria Beatriz Luce esclareceu 103 
haver um “caput” nas Resoluções e que esta será a Resolução nº 11 que aprova o Regimento da 104 
Comissão Própria de Avaliação. Seguiu-se para o item cinco da pauta, e a Presidente passou a 105 
palavra ao conselheiro Felipe Carpes, que apresentou o Parecer emitido pela Pró-Reitoria de Pós-106 
Graduação referente à proposta de Especialização em Educação: Interdisciplinaridade e 107 
Transversalidade, encaminhada pelo Campus São Gabriel. O Parecer da Pró-Reitoria de Pós-108 
Graduação é que a proposta atende aos critérios necessários para a aprovação no Conselho 109 
Universitário. Em seguida, o Diretor do Campus São Gabriel, Professor Ricardo Gunski, fez um 110 
breve histórico do estudo, realizado por dois formandos e dois professores da Licenciatura em 111 
Biologia, sobre a aceitação e potencial para esse curso. A seguir, apresentou as linhas gerais do 112 
projeto do mesmo curso. Não havendo perguntas e esclarecimentos, a Presidência da Mesa 113 
colocou o assunto em votação, e os conselheiros aprovaram por UNANIMIDADE o Curso de Pós-114 
Graduação lato sensu Especialização em Educação: Interdisciplinaridade e Transversalidade, a 115 
ser ministrado no Campus São Gabriel. Na sequência, os professores Maria Beatriz Luce e 116 
Norberto Hoppen fizeram uma preleção sobre o Calendário Acadêmico 2011/1. A apresentação do 117 
Calendário foi feita pela conselheira Lúcia Vinadé. A pedido do conselheiro Marco Antonio 118 
Hansen, foram especificadas as datas da primeira, da segunda e da terceira chamada dos 119 
aprovados no Processo Seletivo SiSU. Suprimiram-se as datas relacionadas à Pós-Graduação, 120 
pois o objetivo é inserir a Pós-Graduação no Calendário Geral da Universidade. Em votação, o 121 
Calendário Acadêmico 2011/1 foi aprovado com duas abstenções. Retirada de pauta a Retificação 122 
do texto da Resolução nº 4 – Gratificação por Encargo de Curso e Concurso. Passou-se à 123 
apresentação de candidatos à substituição do Professor José Domingos Jacques Leão na 124 
Comissão responsável pela elaboração do Regimento do CONSUNI e da Professora Débora Hoff 125 
na Comissão responsável pela elaboração do Regimento dos Campus. O Conselho decidiu que 126 
os professores Almir dos Santos Neto e Ana Paula Ferreira passam a integrar a Comissão do 127 
Regimento do CONSUNI e o Professor Carlos Maximiliano Dutra passa a fazer parte da Comissão 128 
de Elaboração do Regimento dos Campus. Dando prosseguimento, discutiu-se a distribuição do 129 
Processo do Regimento do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação e também a 130 
distribuição do Processo das Normas de Estágio. Os conselheiros Maristela Sawitzki, Felipe 131 
Carpes e Luciana Kopp ficaram responsáveis pelas Normas de Estágio. Os conselheiros Ricardo 132 
Gunski, Luiz Eduardo Vieira e Roger Cristiano Machado ficaram responsáveis pelo Regimento do 133 
Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação. Deu-se encaminhamento aos assuntos 134 
gerais. A conselheira Maristela Sawitzki falou da importância de se revisar a estrutura 135 
organizacional da Universidade para que acompanhe os regimentos que estão sendo aprovados 136 
pelo Conselho. A Professora Maria Beatriz Luce disse que esta estrutura é periodicamente 137 
atualizada, seguindo a estrutura do Estatuto e sendo subordinada às decisões do Conselho 138 
Universitário. O primeiro assunto geral discutido foi o projeto do Parque Tecnológico. A Presidente 139 
fez uma breve introdução ao assunto, destacando a importância do empreendimento diante do 140 
baixo índice de industrialização e inovação regional. Mencionou o investimento em incubadoras 141 
como uma iniciativa inicial para reverter esse quadro. Comunicou que em reunião com o Diretor 142 
da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado tomou conhecimento de haver espaço para mais 143 
uma proposta de Parque Tecnológico no RS. Passou a palavra ao Professor Alessandro Girardi, 144 
que apresentou o projeto e propôs um ato de criação do Parque Tecnológico. Afirmou que o órgão 145 
necessita de um conselho com participação da comunidade local, dos empresários, do governo do 146 
Estado, da UNIPAMPA e de outras universidades da região. A Professora Maria Beatriz defendeu 147 
a criação do Parque como órgão complementar, podendo haver um conselho, no qual sugeriu 148 
representação da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e também do Ministério de 149 
Ciência e Tecnologia. O Professor Alessandro Girardi disse que incluirá na proposta de 150 
composição do Conselho o Ministério de Ciência e Tecnologia. Em votação, foi aprovada por 151 
UNANIMIDADE a criação do Parque Tecnológico. No segundo assunto geral, o conselheiro 152 
Andrés Cañedo ressaltou a necessidade de criação da Comissão Interna de Biossegurança, do 153 
Comitê de Ética de Pesquisa com Animais como o foi o Comitê de Ética em Pesquisa, na 154 
Universidade. A Presidente disse que a Portaria de nomeação da Comissão de Biossegurança e 155 
do Comitê de Ética de Pesquisa com Animais será feita com base nos nomes que forem indicados 156 
pelos professores conhecedores dessa área. O terceiro assunto geral foi sobre a Comissão 157 



 

Eleitoral, exposto pela conselheira Nádia dos Santos Bucco. Informou-se de um e-mail para troca 158 
de informações, estando já publicada a Resolução e marcada para Bagé a primeira reunião 159 
presencial da Comissão Eleitoral. Na sequência, tratou-se das Normas Gerais de Eleições. O 160 
Conselho decidiu acrescentar à Resolução Nº 9, de trinta de setembro de dois mil e dez, o Art. 36 161 
como Disposição Transitória, no sentido de destacar prazo para as eleições dos cargos de 162 
Coordenador de Curso que estão presentemente em vacância ou com encarregados pro tempore, 163 
excepcionalizados os do §8º do Art. 2º, tendo a seguinte redação: “Art. 36 Para o preenchimento 164 
dos cargos de Coordenador de Curso presentemente em vacância ou com encarregados pro 165 
tempore, aproveitando-se o período eleitoral de 2010, o Edital deve ser publicado até 30 (trinta) 166 
dias antes da data das eleições.” Acordou-se realizar Reunião do CONSUNI em Uruguaiana para 167 
discutir sobre o Edital de Eleições. Logo após, o conselheiro Felipe Carpes sugeriu compartilhar 168 
com os conselheiros proposta da Comissão de Instalação das Comissões Superiores de Ensino, 169 
Pesquisa e Extensão para ser apreciada na próxima Reunião do CONSUNI. Sugestão aceita pelo 170 
Conselho. Por último, os conselheiros Eduardo Ceretta e Laura da Fonseca informaram sobre o II 171 
SIEPE: mil e seiscentos inscritos, oitocentos trabalhos; estando custeadas as participações dos 172 
docentes convocados.  Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e vinte minutos, foi 173 
encerrada a Reunião e lavrada a presente Ata, assinada pela Professora Maria Beatriz Luce, 174 
Presidente do CONSUNI, por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do 175 
CONSUNI, e pelos conselheiros presentes. As declarações completas desta Reunião estão 176 
gravadas e disponíveis para consulta.   177 
 
 


