
 
 

ATA Nº 15 – 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

Data: 22 de março de 2016 

Local: Sala 1307 – Campus Bagé 

Horário: 8h55 

 

Presentes: Marco Antonio Fontoura Hansen, Presidente do Conselho Universitário; 
Maurício Aires Vieira, Vice-Presidente do CONSUNI; os Diretores das Unidades: Gustavo 
Fuhr Santiago, Fernando Junges, Aline Lopes Baladares, Fernando Zocche, Cleber Maus 
Alberto, Ana Cristina da Silva Rodrigues, Daniela Vanila Nakalski Benetti, Ronaldo 
Bernardino Colvero, Valdir Marcos Stefenon e João Cleber Theodoro de Andrade; a 
representante da Comissão Superior de Ensino: Carmen Lia Remedi Fros; os Pró-
Reitores: Evelton Machado Ferreira, Luis Hamilton Tarragô Pereira Júnior, César 
Augustus Techemayer, Ricardo Howes Carpes, Alessandro Gonçalves Girardi, Nádia 
Fátima dos Santos Bucco e Sandro Burgos Casado Teixeira; os Docentes: Carlos Aurélio 
Dilli Gonçalves, Carlos Maximiliano Dutra, José Acélio Silveira da Fontoura Júnior, José 
Pedro Rebés Lima, Mario Jesus Tomas Rosales, Miriane Lucas Azevedo, Renato José da 
Costa, Ricardo Machado Ellensohn e Sérgio Meth; os Técnicos-Administrativos em 
Educação: Denis Jeferson Pereira Cobas, Diogo Alves Elwanger, Milena Skolaude 
Carvalho e Saulo Menna Barreto dias; o Discente: Cainã Lima Costa e o representante da 
Comunidade Externa, Vicente Majó da Maia. 
 
Registramos a ausência sem justificativa dos conselheiros Marta Iris Camargo Messias da 
Silveira, Ana Eveline Marinho e Raniere Dourado. 
 
Como primeiro ato da Reunião o Presidente deu posse aos conselheiros professores 
Gustavo Fuhr Santiago, Diretor do Campus Alegrete e Aline Lopes Baladares, Diretora do 
Campus Caçapava do Sul; e a TAE Carmen Lia Remedi Fros, representante da Comissão 
Superior de Ensino. 
 
Assunto: Alteração do Estatuto da Universidade. 
Processo: 23100.000095/2016-12. Origem: Gabinete da Reitoria. Objeto: Solicitação de 
alteração do Estatuto da Universidade Federal do Pampa. Relatoria: Diogo Alves 
Elwanger. Parecer: Favorável à aprovação da modificação do Estatuto da UNIPAMPA, 
com a alteração sugerida pela CRN. O professor Hansen fez a leitura da proposta feita 
pela CRN e informou que o parecer da Consultoria Jurídica da Universidade também é 
favorável à alteração. O Presidente justificou a proposta em razão da necessidade de 
reduzir gastos pela situação econômico-financeira que o país está passando. O 
conselheiro Renato da Costa disse concordar com a questão da economicidade, mas que 
deveriam considerar outras duas questões, a política e a administrativa. Lembrou que a 
Comissão composta para estudar a alteração do Regimento Geral está terminando o 
trabalho e que essa alteração está na proposta, mas que ela só faz sentido se as 
Câmaras estiverem funcionando. Disse que hoje, simplesmente reduzir a periocidade das 
reuniões é preocupante. O conselheiro ressaltou que nos dois últimos anos teve o prazer 
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de participar de duas importantes Comissões, a de Revisão do RG e a do Regimento da 
Reitoria, nas quais também participaram os conselheiros Maurício Vieira, Fernando 
Junges, Marco Hansen e Ronaldo Colvero. Ressaltou que debateram exaustivamente o 
que consideravam um vício da Universidade nas gestões anteriores. Lembrou que à 
época o professor Hansen apontava com muita lucidez para saídas muito pertinentes e 
que a presença dele foi fundamental naquelas comissões. Disse que nas análises feitas, a 
redução da periodicidade sem um controle de processos que estão tramitando pelo 
CONSUNI, em que locais estão esses processos. Argumentou que a Universidade existe 
há dez anos e que até hoje não se tem um sistema de protocolo geral. Disse que não se 
conhece a tramitação dos processos e reduzirem a periocidade das reuniões deste Pleno, 
como saberão, efetivamente, quando uma reunião é necessária. O conselheiro lembrou 
que nas reuniões daquelas comissões era apontada a necessidade de se ter um controle 
muito maior dos processos e qual o tempo que eles estariam. Disse que hoje as 
possibilidades de se trazer questionamentos e de se problematizar questões são raras e 
que um espaço para isso são as reuniões do Pleno. Argumentou que a diminuição das 
reuniões diminui esse espaço de debate ao mesmo tempo passam a incorrer no vício que 
criticavam na gestão anterior. Indo além, o conselheiro lembrou que dentro das 
discussões que tiveram nessas duas Comissões – solicitou que constasse em Ata – citou 
nominalmente os professores Hansen, Maurício e Ronaldo, sobre a criação do cargo de 
adjunto para as Pró-reitorias, disse o conselheiro Renato que isso gera custo. Questionou 
o motivo de estarem reduzindo as reuniões do CONSUNI e por outro lado criando cargos. 
Disse que não está sendo leviano, pois esse assunto foi amplamente discutido e todos, 
unanimemente, eram contrários ao cargo de Pró-reitores Adjuntos. Lembrou que 
criticavam fortemente a gestão anterior por fazer isso como meio de trazer pessoas à sua 
base. Disse que discutir economicidade em cima da diminuição do número de reuniões do 
CONSUNI, que são uma ferramenta vital para entendimento e acompanhamento dos 
assuntos que desenvolvem a Universidade, sem discutir a supressão desses cargos 
parece-lhe algo contraditório, já que absolutamente todos os membros daquelas 
Comissões eram contrários aos cargos de pró-reitores adjuntos.  Lembrou que com a 
ajuda do conselheiro Antônio Dalmolin, que não está mais aqui na UNIPAMPA, faziam 
levantamento no DOU para saber quem tinha cargo do quê, pois ninguém sabia disso. 
Não vê sentido nessa nova administração, cheia de Pró-reitores Adjuntos, falar-se em 
economia dessa forma. Por fim, falou que se existe uma Comissão trabalhando no 
Estatuto e no Regimento da Universidade, por que fazer a alteração agora ao invés de 
solicitar que eles adiantem e apresentem o relatório final, que contemplará algum tipo de 
alteração nas reuniões do CONSUNI só que com a proposta de criação das câmaras, pois 
dessa forma os processos tramitarão com maior frequência e em tempo normal. O 
conselheiro reiterou a necessidade de se ter um Protocolo Geral, afirmou que mesmo com 
pessoas altamente qualificadas não existe um, que ninguém sabe onde estão os 
processos. Considerando todo o exposto, o conselheiro Renato solicitou que não aprovem 
essa proposta de alteração até que a Comissão que está terminando o trabalho da 
proposta de alteração do Estatuto e do Regimento Geral apresente o relatório finalizado. 
Disse que economicidade por economicidade então sugere suprimir tudo, pois não vê os 
Pró-reitores Adjuntos como elementos funcionais, uma vez que todos os conselheiros que 
ora estão na Gestão eram contrários a esse cargo. O Presidente esclareceu ao 
conselheiro que a Universidade possui um setor de arquivo e Protocolo Geral e que, além 
disso, todos os processos tramitam pelo Sistema GURI deixando totalmente claro e 
transparente o trâmite dos processos. Disse que, inclusive, a Universidade conta com 
uma profissional arquivista que é a responsável pelo setor. Com a palavra o conselheiro 
Renato disse que se precisar protocolizar um documento dentro do Campus, não tem 
acesso e questionou se no site da UNIPAMPA há acesso a esse protocolo. Disse que 



 

 

3 
 

dentro do Campus ele pode protocolar um documento a uma Pró-reitoria mas depois 
disso não tem como acompanhar. Disse que pedirá desculpas publicamente se houver no 
site um acesso para esse acompanhamento. A seguir o conselheiro Ronaldo Colvero 
solicitou que todas as comissões que estavam trabalhando na gestão passada voltem a 
se reunir para terminarem os relatórios a fim de apresentarem neste Conselho, inclusive a 
Comissão de Instalação da Rádio UNIPAMPA. Solicitou à Presidência que os trabalhos 
sejam retomados com urgência para análise deste Pleno. O Presidente lembrou o foco da 
pauta, mas solicitou ao Diretor do NTIC, Pierre Martin, que prestasse os esclarecimentos 
acerca da questão do Protocolo Geral. O Diretor explicou que o NTIC em conjunto com o 
setor de Protocolo Geral desenvolveu o Sistema GURI onde todos os setores que fazem 
parte de um processo têm acesso ao mesmo e a todas as tramitações dele, conseguindo 
visualizar o setor e a questão de temporalidade, inclusive com a organização dos 
documentos e tipos de assuntos, tudo de acordo com o Arquivo Nacional. Informou que a 
UNIPAMPA foi a terceira instituição do País a aderir ao Programa de Protocolo Integrado 
do Governo Federal. Ressaltou que a identificação dos processos da UNIPAMPA “23100” 
são enviados para o sistema do governo e se tornam públicos, podendo ser acessados 
por qualquer pessoa. Disse que cabe ao NTIC juntamente com o Protocolo elaborarem 
mais um informativo a fim de dar maior visibilidade ao Sistema já que está percebendo 
que o trabalho anteriormente realizado não abrangeu a toda a Instituição. O Presidente 
agradeceu ao servidor Pierre Martin e passou a palavra ao conselheiro Denis Cobas. O 
conselheiro se disse preocupado com a interpretação do que seria considerado urgente 
ou não e apresentou a sugestão de reuniões realizadas bimestralmente. Na sequência o 
conselheiro Mario Rosales apoiou a manifestação do conselheiro Renato Costa. Disse 
que o conselheiro Renato fez uma colocação interessante. Sugere que devem aproveitar 
tudo de positivo que foi aprovado nas comissões anteriores. Disse que esses primeiros 
cem dias devem ser usados para que a nova Gestão aproveite tudo de positivo da Gestão 
anterior. Que se registre em Ata que devem aproveitar todo o positivo e o que foi votado e 
para falar em economicidade devem aproveitar o caminho já andado. Disse aos presentes 
que concorda com a fala do conselheiro Renato. O Presidente lembrou aos conselheiros 
que ainda não existe o Regimento da Reitoria e que as comissões trabalharam tanto no 
Regimento Geral como numa proposta de Regimento da Reitoria, mas que nenhum 
chegou ainda, como proposta de documento final.  Disse que a colocação do conselheiro 
Renato é pertinente e que não podem perder o trabalho realizado. Explicou que o único 
motivo dessa proposta de alteração deve-se a crítica situação econômico-financeira do 
país. Por isso o foco da Reitoria no sentido de agir no sentido de conter todos os gastos, 
entretanto, sem perder a noção do essencial. O conselheiro José Acélio disse que no 
processo não se fala em trimestralidade, mas sim em que as reuniões sejam 
“preferencialmente” mensais. Isso no seu entendimento só tira a obrigatoriedade das 
reuniões serem mensais. Se houver a necessidade de doze reuniões em um ano, terão 
doze reuniões, caso contrário, não, proposta que considera bem interessante. O 
conselheiro lembrou que já aconteceu em períodos de férias não se ter quórum para a 
realização de reuniões. Na sequência o conselheiro Fernando Junges explicou que a 
CRN elaborou um parecer para modificação do Estatuto onde propõem a trimestralidade e 
que para o Regimento Geral a Comissão fez um despacho que remete à proposta do 
parecer do Estatuto. Salientou que esta não é a proposta encaminhada pelo Magnífico 
Reitor, mas consta no parecer da CRN. O Presidente enfatizou que todo assunto 
relevante à Universidade será tratado pela Plenária, que é preocupação desta 
administração dar visibilidade aos processos através do Sistema GURI, e que é mister se 
ter toda a documentação dos fatos. Salientou que esta é uma Gestão dialogada, 
transparente e democrática, onde o coletivo participa da tomada de decisões. Reiterou a 
necessidade de diminuir custos e lembrou aos conselheiros que estas reuniões são 
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onerosas, mas que será acatada a decisão deste Conselho.  Ao final do debate, foram 
encaminhadas três propostas para votação: 1ª o Parecer da CRN; 2ª a não alteração do 
Estatuto, defendida pelo conselheiro Renato José da Costa, e a 3ª que as reuniões 
ordinárias sejam realizadas bimestralmente, defendida pelo conselheiro Denis Cobas.           
Resultado: Aprovado o parecer da CRN considerando-se oito votos contrários, dos 
conselheiros João Cleber, Carmen Lia, Carlos Dutra, Renato Costa, Denis Cobas, Milena 
Carvalho, Saulo Dias e Vicente da Maia e a abstenção do conselheiro Diogo Elwanger.  
Com a aprovação da 1ª proposta, as demais não chegaram a ser votadas. 
 
Nada mais havendo a tratar, às 9 horas e 30 minutos, foi encerrada a Reunião e redigida 
a presente Ata, assinada pelo Presidente do CONSUNI, Professor Marco Antonio 
Fontoura Hansen, e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do 
Conselho Universitário. As declarações desta Reunião estão gravadas e disponíveis para 
consulta. 
 
 

Marco Antonio Fontoura Hansen 
Presidente do CONSUNI 

 

 
Sara Mascarenhas Tarasuk 

Secretária Executiva do CONSUNI 


