
 
 

ATA Nº 13 – 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Presidente: Conselheira Maria Beatriz Luce 
 
Às nove horas e dez minutos do dia dois de fevereiro de dois mil e onze, no Salão Camilo Moreira, 
na Prefeitura Municipal de Bagé, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes: 
Maria Beatriz Luce (Presidente); os Pró-Reitores: Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Everton 
Bonow, Luiz Fernando Wurding Roesch em substituição ao Pró-Reitor de Pesquisa; Laura Regina 
da Fonseca, Ulrika Arns e Vinícius Jacques Garcia; os Diretores: Almir Barros Santos Neto, 
Fernando Junges, Raphael Werlang, Diretor em exercício no Campus Caçapava do Sul; Nádia 
Bucco, Eloir Míssio, Maria de Fátima Bento Ribeiro, Daniela Benetti, Denise Teresinha da Silva, 
Ricardo Gunski e Carlos Maximiliano Dutra; os conselheiros Docentes: Marcelo Cezar Pinto, 
Luciana Marini Kopp, Cátia Rosana Goulart e Adriano Luis Schunemann; os Técnico-
Administrativos: Luiz Eduardo Vieira, Carlos Arthur Saldanha Dias, Felipe Batista Ethur, Roger 
Cristiano Machado e Frank Sammer Pahim; e os Discentes: Gabriela dos Santos Martins, Lucas 
Genésio Silveira, Marcello Silva Cruz, Eveline Acosta Xavier e Vanessa Dias Espíndola. A 
Presidente deu inicio à Décima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Universitário da 
UNIPAMPA com o Ato de Posse dos novos conselheiros: os Diretores Daniela Vanila Nakalski 
Benetti (Campus Santana do Livramento) e Eloir Missio (Campus Itaqui); e os Discentes Gabriela 
dos Santos Martins, Lucas Genésio Silveira, Marcello Silva Cruz, Eveline Acosta Xavier e Vanessa 
Dias Espíndola.  
 
DELIBERAÇÕES 
 
Relator: Conselheiro Luis Eduardo Vieira Assunto: Apreciação de decisão ad referendum da 
Reitoria: Alteração do semestre de ingresso no Curso de Comunicação Social – Relações 
Públicas, Campus São Borja, passando do segundo para o primeiro semestre do ano Decisão do 
Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. 
 
Relator: Carlos Arthur Saldanha Dias Assunto: Apreciação de decisão ad referendum da 
Reitoria: Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna 2011 (PAINT) Decisão do Conselho: 
Aprovado por UNANIMIDADE. 
 
A Presidente afirmou que algumas matérias a serem apreciadas na Reunião requerem a 
participação de alguns conselheiros que não puderam estar presentes. 
 
Assunto: Apreciação das Normas de Afastamento Apresentação: Conselheiros Claudia Tôndolo 
e Carlos Maximiliano Dutra. A proposta de resolução foi lida pelo conselheiro Carlos Dutra. 
Manifestaram-se os conselheiros Daniela Benetti, Frank Pahim, Carlos Arthur Dias, Denise 
Teresinha da Silva, Vinícius Garcia, Cátia Goulart, Ricardo Gunski, Felipe Ethur, Marcelo Cezar 
Pinto e Marcello Cruz. Logo após, a Presidente Maria Beatriz Luce sugeriu que este assunto seja 
aperfeiçoado e trazido novamente para apreciação, ainda nesta Reunião Decisão do Conselho: 
Sugestão aprovada por UNANIMIDADE. 
 
Assunto: Apreciação do anteprojeto do Regimento dos Campus Comissão: Conselheiros 
Fernando Junges, Maria de Fátima Ribeiro e Carlos Dutra. O Conselheiro Fernando Junges 
relatou o trabalho realizado pela Comissão. Reportou existirem pendências, principalmente quanto 
à definição de competências de alguns setores. Recomendou aos Diretores e conselheiros 
realizarem discussões e trazerem propostas para o Regimento. A partir dessas propostas, a 
Comissão fixará atribuições únicas para cada um dos setores. A Presidente fez a ressalva de que 



 

os Regimentos de Campus, apesar de deverem ter regras em comum, não serão iguais uns aos 
outros, pois cada Campus tem peculiaridades Decisão do Conselho: Retorno do documento com 
as sugestões dos Campus para a Comissão até o dia vinte e cinco de março e envio do 
anteprojeto para todos os conselheiros até o dia quinze de abril, sendo o anteprojeto apreciado na 
Reunião do CONSUNI do dia vinte e oito de abril de dois mil e onze.  
 
Às doze horas e quarenta e cinco minutos, a Presidente interrompeu a Reunião para o almoço. Às 
quatorze horas e vinte minutos, deu-se continuidade à Sessão. A conselheira Tisa Echevarria 
Leite reuniu-se aos conselheiros presentes para participar da Sessão.  
 
Assunto: Informes da Reitoria. O conselheiro Luis Eduardo apresentou o número de matrículas 
na primeira fase do SiSU em alguns Campus da UNIPAMPA. Alegrete: sessenta e duas 
matrículas; Bagé: cento e cinquenta e uma; Caçapava do Sul: quarenta e duas; Santana do 
Livramento: oitenta e cinco; São Borja: trinta e nove; São Gabriel: cinquenta e duas; Uruguaiana: 
cento e vinte e duas. Segundo a Presidente, em dois mil e dez, na primeira fase do SiSU, a 
UNIPAMPA preencheu dezessete por cento das vagas, enquanto, em dois mil onze, preencheu, 
na primeira fase, vinte e sete por cento das vagas. Destacou-se que o número de candidatos por 
vagas foi maior do que o da UFRGS e que seis mil candidatos escolheram a UNIPAMPA em 
primeira e segunda opção. Disse ainda que as vagas para indígenas e portadores de 
necessidades especiais somente seriam preenchidas na terceira chamada. 
 
Assunto: Criação do Hospital Veterinário como órgão complementar da Universidade e 
apreciação do seu Regimento Apresentação: Conselheiro Carlos Dutra. A Professora Maria 
Beatriz Luce solicitou que este assunto fosse retirado de pauta Decisão do Conselho: Aprovada 
por UNANIMIDADE a retirada do assunto de pauta. 
 
Assunto: Decisão sobre o processo de escolha e a posse dos Conselheiros Representantes da 
Comunidade Externa no CONSUNI Comissão: Conselheiros Frank Sammer Pahim e Ulrika Arns. 
O conselheiro Frank lembrou já terem aprovado e publicado a Resolução nº 6 que regulamenta 
esse assunto, e mencionou a necessidade de atentarem para os prazos: havendo trinta dias para 
fazerem os fóruns de integração universidade sociedade, a serem realizados nos Campus, 
surgindo nesses fóruns os nomes dos membros dos Conselhos de Campus, e sessenta dias para 
fazerem a indicação, mediante os Conselhos de Desenvolvimento, do representante da 
Comunidade Externa no CONSUNI. Sobre os representantes da comunidade no Conselho, 
enfatizou a necessidade de convidar os COREDE Fronteira Oeste, Campanha e Região Sul a 
indicarem dois membros cada para participarem do CONSUNI, tendo os Campus a 
responsabilidade de organizarem seus fóruns. A Professora Maria Beatriz destacou a necessidade 
de cada Campus fazer um levantamento das entidades organizadas na sua região e salientou a 
importância da representação contemplar a diversidade social. Aos diretores caberá se 
articularem para definirem as datas de realização dos fóruns de integração universidade 
sociedade. 
 
Assunto: Apreciação das Normas de Afastamento Apresentação: Conselheiros Claudia Tôndolo 
e Carlos Maximiliano Dutra. Após alterações, retomou-se a apreciação das Normas de 
Afastamento. No Art. 1º trocou-se a expressão “técnicas” por “profissionais”. Alterou-se a redação 
do Art. 5º e de seu Parágrafo único, ficando Art. 5º, incisos I e II. O Art. 8º tornou-se o Parágrafo 
único do Art. 7º. O conteúdo dos incisos II e IV do Art. 3º foi incluído no Inciso I do mesmo artigo. 
Decisão do Conselho: As Normas de Afastamento foram aprovadas por UNANIMIDADE. 
 
Assunto: Informes sobre o trabalho das Comissões previstas em dois mil e dez. Comissão do 
Regimento do CONSUNI composta pelos conselheiros: Ana Paula Ferreira, Almir Santos Neto, 
Carlos Arthur Dias, Frank Pahim, Rômulo Lupattini e Ulrika Arns. Como o discente Rômulo não é 
mais conselheiro, acordou-se indicar, até o dia seguinte, um novo representante estudantil para a 
Comissão. Ficou combinado que, até dia dezoito de fevereiro, antes da próxima Reunião, a Minuta 
do Regimento será enviada à Secretaria do CONSUNI que, posteriormente, encaminhará aos 
conselheiros. Comissão do Regimento da Reitoria: Claudia Tôndolo, Laura da Fonseca e Luiz 



 

Osório dos Santos. A conselheira Laura comunicou a intenção de apresentar o Regimento no mês 
de abril. Comissão do Regimento do CONCUR: composta pelos membros do CONCUR. A 
Presidente disse estar estabelecido que o Regimento dos Campus deve ser apreciado até junho. 
A Presidente reportou a necessidade de um membro estudantil para a Comissão das Normas de 
Graduação. Comissão das Normas da Pós-Graduação: Vinicius Garcia, Felipe Carpes, Frank 
Pahim e Maicon Venes Pereira. Apreciação das Normas de Pós-Graduação na Reunião do final 
de fevereiro. Comissão do Regimento dos Campus: Carlos Dutra, Fernando Junges, Maria de 
Fátima, Felipe Ethur e um representante discente. Comissão das Normas de Extensão: Ulrika 
Arns, Luciana Kopp, Cátia Goulart, Frank Pahim e um discente a ser indicado. A apreciação das 
Normas de Extensão ficou para abril. Comissão das Normas de Assistência Estudantil: Laura da 
Fonseca, Felipe Ethur, Luciana Kopp e um representante estudantil a ser nomeado. A conselheira 
Laura disse que as Normas já estão preparadas em uma minuta, contudo ainda não examinada 
pela Comissão do CONSUNI. Segundo a conselheira, a Comissão indica a Reunião do CONSUNI 
de março para apreciação das Normas. Comissão do Regimento das Bibliotecas: necessidade da 
indicação do nome de um discente. A Professora Maria Beatriz salientou a importância de as 
Bibliotecas funcionarem além do horário das aulas, como forma de atender as necessidades dos 
estudantes. Comissão das Normas do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho: Claudia 
Tôndolo, Carlos Arthur Dias, Daniel Nedel e um estudante a ser designado. A conselheira sugeriu 
deixar para abril a apreciação das Normas do Programa. Comissão de Convênios: Felipe Ethur, 
Daniela Benetti, Almir Santos Neto e um representante discente a ser designado. Comissão de 
Regimentos e Normas: Carlos Arthur Dias, Frank Pahim, Fernando Junges, Marcelo Cezar Pinto, 
Maristela Sawitzki, Laura da Fonseca, Daniela Benetti e discente a ser designado. A Presidente 
solicitou à conselheira Claudia Tôndolo que informasse sobre a situação dos concursos, 
nomeações e composição do quadro de servidores. Segundo a conselheira, todas as vagas para 
servidores docentes e técnicos foram autorizadas. Afirmou haver a expectativa de conclusão do 
processo (nomeação, posses) até metade de fevereiro. A Presidente comunicou haver apenas um 
concurso pendente, o de Jaguarão, mas que será realizado nos próximos dias.  
 
A Reunião foi interrompida ás dezessete horas e quarenta e cinco minutos para a realização da 
Reunião dos Dirigentes. 
 
Às nove horas do dia três de fevereiro de dois mil e onze, no Salão Camilo Moreira, na Prefeitura 
Municipal de Bagé, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Maria Beatriz 
Luce (Presidente), Norberto Hoppen (Vice-Presidente); os Pró-Reitores: Claudia Denise da 
Silveira Tôndolo, Everton Bonow, Luiz Osório Rocha dos Santos, Luiz Fernando Wurding Roesch 
em substituição ao Pró-Reitor de Pesquisa, Lúcia Helena do Canto Vinadé, Laura Regina da 
Fonseca, Ulrika Arns e Vinícius Jacques Garcia; os Diretores: Almir Barros Santos Neto, Fernando 
Junges, Raphael Werlang, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Eloir Míssio, Maria de Fátima Bento 
Ribeiro, Daniela Vanila Nakalski Benetti, Denise Teresinha da Silva, Ricardo José Gunski e Carlos 
Maximiliano Dutra; os Docentes: Tisa Echevarria Leite, Ricardo Barreto da Silva, Marcelo Cezar 
Pinto, Ana Paula Lüdtke Ferreira, Luciana Marini Kopp, Maristela Cortez Sawitski, Marco Antonio 
Fontoura Hansen, Andrés Delgado Cañedo, Cátia Rosana Goulart e Adriano Luis Schunemann; 
os Técnico-Administrativos: Luis Eduardo Vieira, Carlos Arthur Saldanha Dias, Felipe Batista 
Ethur, Roger Cristiano Machado e Frank Sammer Pahim; e os Discentes: Gabriela dos Santos 
Martins, Lucas Genésio P. Silveira, Marcello Silva Cruz, Eveline Acosta Xavier e Vanessa Dias 
Espíndola. A Presidente deu continuidade à Décima Terceira Reunião Ordinária do Conselho 
Universitário da UNIPAMPA.   
 
DELIBERAÇÕES 
    
Assunto: Apreciação das Normas para Eleição do CONCUR Apresentação: Conselheira Ana 
Paula Ferreira. Manifestaram-se sugerindo alterações os conselheiros Roger Machado, Maristela 
Sawitzki, Luiz Osório dos Santos, Norberto Hoppen, Felipe Ethur, Vinícius Garcia, Tisa Echevarria 
Leite, Marcello Silva Cruz e Carlos Arthur Dias Decisão do Conselho: Houve alteração no §3º do 
Art. 7º, na redação do Art. 9º e nos §1º e §3º do Art. 14. As Normas foram aprovadas por 
UNANIMIDADE. 



 

 
Assunto: Indicação dos membros da Comissão de Escolha dos Membros do CONCUR. Os 
nomes indicados para a Comissão: Felipe Ethur, Eveline Acosta Xavier e Carlos Dutra Decisão 
do Conselho: Indicações aprovadas por UNANIMIDADE. 
 
Assunto: Apreciação das Normas Básicas de Graduação Apresentação: Conselheira Lúcia 
Vinadé. A conselheira Lúcia propôs que a apreciação das Normas fosse realizada na Reunião do 
CONSUNI de vinte e cinco de fevereiro, tendo os conselheiros até o dia dezoito de fevereiro para 
enviarem sugestões de emendas para a Resolução. A conselheira Maristela solicitou 
esclarecimento sobre os critérios de definição dos conceitos de avaliação. A Presidente sugeriu 
uma revisão da literatura publicada sobre conceitos de avaliação, evitando-se quantificar os 
conceitos e adotar terminologia específica de uma única linha teórica, pois se busca com a 
avaliação por meio de conceitos contemplar a diversidade de cursos. A Presidente salientou que 
os critérios de avaliação devem estar explícitos e devem estar atendidos nos objetivos do Plano 
de Ensino. Ficou combinado que a Pró-Reitora de Graduação enviaria a minuta de Normas à 
Secretária do CONSUNI, que então encaminharia aos conselheiros para sugestões, sendo a 
Norma apreciada na Reunião do Conselho do final do mês de fevereiro. A conselheira Lúcia 
destacou alguns títulos das Normas Básicas de Graduação a serem atentamente avaliados pelos 
conselheiros: Avaliação, Atividades Complementares de Graduação, Trabalhos de Conclusão de 
Curso, Estágios Obrigatórios e também o Capítulo “Da Modalidade Especial da Oferta de 
Componente Curricular para Discente provável Formando” dentro do Título de Desempenho 
Acadêmico. Foram propostas três datas para a próxima Reunião do Conselho: dia vinte e dois de 
fevereiro, ou dias vinte e quatro pela tarde e vinte e cinco pela manhã ou apenas no dia vinte e 
cinco de fevereiro Decisão do Conselho: Próxima Reunião nos dias vinte e quatro e vinte e cinco 
de fevereiro. Também se definiu que as emendas dos conselheiros serão enviadas até o dia 
dezoito de fevereiro.  
 
Às doze horas e quarenta e cinco minutos, a Presidente interrompeu a Reunião. Às quatorze 
horas e quinze minutos, foi dado reinício à Sessão. 
 
Assunto: Edital de Eleição 2011 Apresentação: Conselheira Nádia Bucco. A conselheira 
informou sobre a saída de um dos membros da Comissão, o conselheiro técnico-administrativo 
Evelton Machado Ferreira, e, portanto, sobre a necessidade de substituí-lo Parecer: Encaminhar 
pela Presidência do CONSUNI à Comissão de Regulação e Normas ou à Comissão Especial 
designada para este fim a revisão das normas necessárias e a posterior aprovação das alterações 
propostas em reunião extraordinária do CONSUNI. A Comissão responsável pelo Edital de 
Eleição apontou que para haver eleição paritária (um terço por categoria), conforme o desejo da 
comunidade universitária, expresso no Regimento Geral, é necessário proceder a alterações 
estatutárias, regimentais e normativas. Necessidades de alterações indicadas no Parecer da 
Comissão: no Estatuto: supressão do texto do inciso XVIII do Art. 19; no Regimento Geral: 
supressão do texto do inciso XVIII do Art. 15 e alteração no texto do §5º do Art. 174; na Resolução 
nº 09 do CONSUNI, Normas Gerais de Regulamentação de Eleições: inserção do Parágrafo único 
no Art. 1º, alteração do texto do §10 do Art. 2º, supressão do texto do Art. 10, supressão do §4º do 
Art. 14 e supressão do §5º do Art. 14. A Comissão sugeriu a data de vinte e quatro de maio para 
realização de uma Reunião Extraordinária para discutir o Edital de Eleição. Diante do exposto pela 
Comissão, a Presidente solicitou a manifestação dos conselheiros que estivessem de acordo com 
o início do processo de revisão do Estatuto e do Regimento nos aspectos relativos à eleição de 
Reitor e Vice-Reitor da UNIPAMPA Decisão do Conselho: A proposta foi aprovada com uma 
abstenção. A Presidente perguntou ao Conselho como isso será feito: mediante Comissão 
Especial ou Comissão de Regimento e Normas. A Presidente propôs uma Comissão Especial 
para tratar do Estatuto e do Regimento no que for relativo à eleição de Reitor e Vice-Reitor 
adequando à legislação vigente. Comissão: Nádia Bucco, Marcelo Cezar Pinto, Carlos Arthur Dias 
e Marcelo Cruz. Proposta aprovada com três abstenções. Em votação, ficou estabelecido o dia 
primeiro de abril para a realização da Reunião Extraordinária do CONSUNI para tratar da 
alteração do Estatuto e do Regimento. Na sequência, discutiu-se sobre a realização de eleições 



 

para cargos vagos de coordenadores de cursos nos Campus Jaguarão, Itaqui, São Borja, 
Caçapava e Bagé, ficando estipulado que as eleições serão realizadas no final do verão. 
 
Dando prosseguimento à Sessão, discutiu-se sobre a definição dos Campus sedes das próximas 
reuniões. A Reunião de março ficou para Uruguaiana, a de abril para Alegrete, a de maio para 
Caçapava, a de junho para Jaguarão, a de julho para São Gabriel, a de agosto para Itaqui, a de 
setembro para Dom Pedrito, a de outubro para São Borja e as de novembro e dezembro para 
Bagé. 
 
Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos, foi encerrada a Reunião e 
lavrada a presente Ata, assinada pela Professora Maria Beatriz Luce, Presidente do CONSUNI, 
por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI, e pelos conselheiros 
presentes. As declarações completas desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.   
 
 


