
 
 

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

 
Presidente: Conselheira Maria Beatriz Luce 
 
Às quatorze horas e quarenta minutos, do dia trinta de março de dois mil e onze, no Auditório do 
Prédio 700 do Campus Uruguaiana, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes: 
Maria Beatriz Luce (Presidente), Norberto Hoppen (Vice-Reitor); os Pró-Reitores: Daniel dos 
Santos Viégas em substituição à Pró-Reitora de Gestão de Pessoal; Everton Bonow, Luiz Osório 
Rocha dos Santos, Eduardo Ceretta Moreira, Lúcia Helena do Canto Vinadé, Laura Regina da 
Fonseca, Ulrika Arns, Vinícius Jacques Garcia e Cleidi Victoria Pinto; os Diretores: Almir Barros da 
Silva Santos Neto, Fernando Junges, Maximilian Fries, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Eloir 
Míssio, Arlete Salcides em substituição à Diretora de Jaguarão; Daniela Vanila Nakalski Benetti, 
Ricardo José Gunski e Carlos Maximiliano Dutra; os Docentes: Tisa Echevarria Leite, Jeferson 
Luís Lopes Goularte, Ricardo Barreto da Silva, Marcelo Cezar Pinto, Ana Paula Lüdtke Ferreira, 
Luciana Marini Kopp, Jefferson Marçal da Rocha, Gihad Mohamad, Maristela Cortez Sawitzki, 
Daniel Luiz Nedel, Marco Antonio Fontoura Hansen, Andrés Delgado Cañedo, Cátia Rosana 
Goulart e Marcus Vinícius Querol; os Técnico-Administrativos: Luis Eduardo Vieira, Carlos Arthur 
Saldanha Dias, Felipe Batista Ethur, Roger Cristiano Machado e Frank Sammer Pahim; os 
Discentes: Gabriela dos Santos Martins, Lucas Genésio Silveira, Marcello Silva Cruz, Maicon 
Venes Pereira e Eveline Acosta Xavier.  
 
A Presidente deu início à Décima Quinta Reunião Ordinária do CONSUNI abrindo espaço para 
inclusão e exclusão de pautas. Justificou o pedido da Mesa de inclusão de pauta da matéria 
“Apreciação do Relatório de Gestão 2010”. Manifestaram-se os conselheiros Daniel Nedel e 
Marcello Silva Cruz, que disseram não se sentirem à vontade para essa apreciação. A conselheira 
Nádia Bucco sugeriu que fizessem uma leitura conjunta do documento. A conselheira Ana Paula 
Ferreira propôs que o assunto fosse apreciado na continuidade da Reunião, no dia seguinte, trinta 
e um de março Decisão do Conselho: Os conselheiros decidiram por apreciar o Relatório de 
Gestão 2010 no dia trinta e um, na continuidade desta Sessão. 
 
Em seguimento, houve proposta da Mesa de retirar de pauta a apreciação sobre o Sistema de 
Planejamento e Avaliação de Desempenho. Decisão do Conselho: Retirada de pauta do Sistema 
de Avaliação de Desempenho aprovada por UNANIMIDADE. A Mesa sugeriu que a apreciação 
sobre o Sistema de Planejamento e Avaliação de Desempenho acontecesse na próxima Reunião 
do Conselho, em abril. Houve proposta para realizar a apreciação na Reunião de maio. Em 
votação, o Conselho decidiu por maioria que a Apreciação sobre o Sistema de Planejamento e 
Avaliação de Desempenho será no dia vinte e seis de maio.   
 
Na sequência, a Presidente propôs a inclusão na pauta desta Reunião das alterações sugeridas 
nas Normas Gerais de Regulamentação de Eleições. A proposta foi aceita pelo Conselho.  
 
DELIBERAÇÕES 
 
Assunto: Apreciação das alterações sugeridas nas Normas Gerais de Regulamentação de 
Eleições. Inserir um Parágrafo único no Art. 1º. Aprovado com duas abstenções. Houve 
esclarecimentos sobre a alteração. Alteração da redação do Art. 2º, §10. Aprovada por 
UNANIMIDADE. Suprimir do caput do Art. 10 a expressão “Reitor e Vice-Reitor” e “no âmbito dos



 
 

Campus”. Aprovada por UNANIMIDADE. Supressão no §4º Art. 14 da expressão “Reitor, Vice-
Reitor e de”. Proposta de supressão do §4º, §5º e alteração da redação do §2º no Art. 14. 
Aprovada com uma abstenção. Inclusão de §2º no Art. 10 e de um Parágrafo único no Art. 11. 
Aprovada por unanimidade. Alteração na redação do Art. 16. Aprovada por UNANIMIDADE. 
Exclusão do caput do Parágrafo único do Art. 25. Por fim, a Comissão sugeriu a exclusão do Art. 
25 e Parágrafo único. Aprovada com uma abstenção. Proposta de alteração da redação do §1º do 
Art. 30. Também proposta de inversão na ordem dos parágrafos 1º e 2º do Art. 30. A Presidente 
perguntou se era vontade do Conselho que a Norma estabelecesse que para uma eleição ser 
anulada os cinquenta por cento ou mais de votos nulos teriam que ser calculados pela fórmula 
paritária. O Conselho concordou. A Presidente frisou a necessidade de a Comissão fazer uma 
redação nesse sentido. A Professora Maria Beatriz mencionou que, em caso de necessidade de 
mais tempo para ajustar a redação, as Normas são trazidas para apreciação na próxima Reunião. 
Proposta de alteração na redação do §6º do Art. 30 e, caso aprovada, exclusão do §7º do mesmo 
artigo. Aprovada esta proposta por UNANIMIDADE. Ficou pendente a redação acima referida. A 
Mesa propôs a suspensão da apreciação das alterações sugeridas nas Normas Gerais de 
Regulamentação de Eleições, encaminhando a responsabilidade de a Comissão, assim que 
houver uma redação mais adequada das Normas, apresentá-las ao Conselho Decisão do 
Conselho: Os conselheiros concordaram com a proposta de suspensão.  
 
Assunto: Apreciação de decisões ad referendum da Reitoria – Portarias. Emissão da Portaria 145 
em dezoito de janeiro de dois mil e onze para retificar a Portaria 1.659 de quatro de novembro de 
dois mil e dez, em função do Calendário SiSU e do Calendário de Matrículas Decisão do 
Conselho: O Conselho aprovou a decisão. Também aprovou a decisão relacionada à Portaria 
695, de seis de março de dois mil e onze, relativa ao Calendário Acadêmico, tendo em vista uma 
solicitação do Campus Bagé, em virtude do prazo de entrega da obra, de alteração de início do 
primeiro semestre letivo no Campus, do dia dez de março para o dia dezessete de março, e do 
final do primeiro semestre letivo do dia dezesseis de julho para o dia vinte de julho.  
 
Assunto: Alteração da data de realização do SIEPE Apresentação: Conselheira Ulrika Arns. 
Disse a conselheira que o evento estava previsto para acontecer de sete de novembro a onze de 
novembro de dois mil e onze.  A conselheira informou que nessa data acontecerá em Porto Alegre 
um movimento conjunto de todas as universidades públicas brasileiras, o Congresso Brasileiro de 
Extensão Universitária. Sugeriu a antecipação do SIEPE para vinte e quatro a vinte e seis de 
outubro Decisão do Conselho: Aprovada por UNANIMIDADE. 
 
Assunto: Apreciação de decisões ad referendum da Reitoria – Alteração na estrutura 
Administrativa da Reitoria, criando a Pró-Reitoria de Obras e Manutenção, tendo como Pró-Reitor 
Cleidi Victoria Pinto. Sendo ele servidor técnico-administrativo, assumindo a vaga no CONSUNI, 
desequilibra a proporcionalidade representativa no Conselho. A Presidente solicitou que o 
Conselho designasse uma Comissão com representantes das três categorias para estudar o 
assunto e indicar uma decisão adequada ao problema. Propôs-se que a Comissão que está 
tratando do Regimento do CONSUNI (Frank Pahim, Almir Barros da Silva, Cátia Goulart, Carlos 
Arthur Dias e Maicon Venes Pereira) examine a questão Decisão do Conselho: Aprovada por 
UNANIMIDADE. 
 
A Presidente justificou que na continuidade da Reunião, na manhã do dia seguinte (trinta e um de 
março), o Vice-Reitor e as professoras Ana Paula Ferreira e Laura da Fonseca se deslocarão a 
São Borja, devido à avaliação externa do Curso de Publicidade e Propaganda. A Professora Maria 
Beatriz também comunicou que não estará presente no turno da tarde da Reunião, sendo essa 
então presidida pelo Professor Norberto. Às dezoito.horas e quinze minutos, a Presidente 
interrompeu a Sessão. 
 
 



 
 

Presidente: Conselheira Maria Beatriz Luce 
 
Às nove horas, do dia trinta e um de março de dois mil e onze, no Auditório do Prédio 700 do 
Campus Uruguaiana, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Maria Beatriz 
Luce (Presidente); os Pró-Reitores: Daniel dos Santos Viégas em substituição à Pró-Reitora de 
Gestão de Pessoal; Everton Bonow, Luiz Osório Rocha dos Santos, Eduardo Ceretta Moreira, 
Lúcia Helena do Canto Vinadé, Ulrika Arns, Vinícius Jacques Garcia e Cleidi Victoria Pinto; os 
Diretores: Almir Barros da Silva Santos Neto, Fernando Junges, Maximilian Fries, Nádia Fátima 
dos Santos Bucco, Eloir Míssio, Arlete Salcides em substituição à Diretora de Jaguarão; Daniela 
Vanila Nakalski Benetti, Denise Teresinha da Silva, Ricardo José Gunski e Carlos Maximiliano 
Dutra; os Docentes: Tisa Echevarria Leite, Jeferson Luís Lopes Goularte, Ricardo Barreto da 
Silva, Felipe Pivetta Carpes, Marcelo Cezar Pinto, Luciana Marini Kopp, Jefferson Marçal da 
Rocha, Gihad Mohamad, Maristela Cortez Sawitzki, Daniel Luiz Nedel, Marco Antonio Fontoura 
Hansen, Andrés Delgado Cañedo, Cátia Rosana D. Goulart e Marcus Vinícius Querol; os Técnico-
Administrativos: Luís Eduardo Vieira, Carlos Arthur Saldanha Dias, Felipe Batista Ethur, Roger 
Cristiano Machado e Frank Sammer Pahim; os Discentes: Gabriela dos Santos Martins, Lucas 
Genésio Silveira, Marcello Silva Cruz, Maicon Venes Pereira e Eveline Acosta Xavier. A 
Presidente reiniciou a Décima Quinta Reunião Ordinária do CONSUNI. Em seguida, eu, Sara 
Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI, fiz a leitura da Ata da Quarta Reunião 
Extraordinária. Na ausência do Vice-Reitor, a Professora Maria Beatriz convidou o docente 
decano do Conselho Universitário, Eduardo Ceretta Moreira, a substituir o Professor Norberto e, 
em caso de necessidade, assumir a Presidência da Reunião. A Presidente comunicou que a Mesa 
já havia recebido os pareceres sobre convênios e, portanto, pedia que a Comissão conferisse e 
assinasse. Relatou o envio, naquela data, do “Relatório de Gestão 2010” ao órgão de controle 
externo. Disse que a Pró-Reitoria de Planejamento preparou uma apresentação para esclarecer o 
Conselho sobre o Relatório. 
 
DELIBERAÇÕES 
 
Assunto: Apreciação do Relatório de Gestão 2010 Apresentação: Conselheiro Luiz Osório 
Rocha dos Santos. Conselheiros mencionaram que os dados de evasão no Relatório não 
correspondem aos dados reais. A Professora Maria Beatriz sugeriu conferência dos dados com a 
Secretaria Acadêmica de Livramento. Foram feitos esclarecimentos, tiradas dúvidas, feitas 
alterações. Professor Marcelo Cezar Pinto reportou inconsistência no próprio documento em 
relação ao número de professores, pois a página vinte e nove indica trezentos e noventa e seis 
docentes e o final dos anexos indica quatrocentos e um docentes. Também ressaltou que nos 
projetos de extensão é mencionado um determinado número por Campus, mas a listagem dos 
projetos no Anexo II não apresenta os projetos de alguns Campus. A Reitoria acolheu todas as 
observações. 
 
A Presidente passou a palavra ao conselheiro Carlos Dutra, membro da Comissão responsável 
por institucionalizar o Conselho Curador, para fazer uma comunicação. O conselheiro informou ter 
a Comissão elaborado o Calendário já publicado na página do CONSUNI, sendo de vinte e oito de 
março a oito de abril o período de inscrições para o Conselho Curador, via e-mail da Secretaria do 
CONSUNI. Também reportou contato com os conselheiros, via e-mail, para divulgar o período de 
inscrições nos Campus, com a Conselheira Laura da Fonseca, para divulgar nos Diretórios 
Acadêmicos, e com o Professor Geder Parzianello para divulgar no site da Universidade, na 
página do CONSUNI. Informou que para escolha dos membros externos se instalará uma 
Comissão Interna. 
 
A Presidente comunicou que no máximo até a próxima Reunião será finalizada a revisão das 
Normas Eleitorais. Enfatizou a necessidade de uma mobilização na comunidade universitária 
voltada para as eleições possibilitando que até o final do ano tenha início uma nova gestão na 



 
 

Universidade. O Conselheiro Carlos Dutra propôs um calendário da definição no CONSUNI em 
relação à escolha do Reitor e do Vice-Reitor, assim a comunidade acadêmica poderá se organizar 
para as eleições. A Presidente perguntou quando os conselheiros gostariam de abordar o assunto 
das eleições. Lembrou já ter sido apresentada uma proposta de calendário. 
 
Processo: 23100.000037/2011-76 Parecer: Comissão de Convênios, conselheiros Almir Santos 
Neto, Daniela Benetti, Jefferson Marçal da Rocha, Felipe Ethur e Lucas Genésio da Silveira 
Apresentação do parecer: Almir Barros da Silva Santos Neto Assunto: Apreciação de decisões 
ad referendum da Reitoria - Convênios firmados em dois mil e dez. O parecer apresentado pelo 
conselheiro Almir Barros da Silva foi favorável à aprovação dos Convênios Decisão do 
Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE.  

 
Processos: 23100.000078/2011-62 e 23100.000175/2011-55 Parecer: Comissão formada pelos 
conselheiros Carlos Arthur Dias, Frank Pahim, Fernando Junges, Marcelo Cezar Pinto, Maristela 
Sawitzki, Laura da Fonseca, Daniela Benetti e Marcello Silva Cruz Apresentação do parecer: 
Fernando Junges Assunto: Apreciação de decisões ad referendum da Reitoria - Criação e 
Regimento do HUVet-UNIPAMPA e Tabela de Valores e Serviços do HUVet-UNIPAMPA. Parecer 
apresentado pelo conselheiro Fernando Junges favorável à criação do Hospital Veterinário e 
contrário à aprovação do Regimento. Pedido de revisão de forma, conteúdo e mérito do 
Regimento Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 
 
A Presidente interrompeu a Reunião às doze horas. Às quatorze horas e dez minutos, o Professor 
Norberto Hoppen reiniciou a Sessão. Também se registra a presença da conselheira Ana Paula 
Ferreira.  
 
Processo: 23100.000171/2011-77 Apresentação: Conselheira Lúcia Vinadé Assunto: 
Apreciação das Normas Básicas de Graduação. Ressalva ao Art. 2º do Título I. De acordo com a 
conselheira Lúcia Vinadé, a PROGRAD manifestou a vontade de que os parágrafos 1º e 2º do Art. 
2º fossem colocados na forma de incisos. O Título I foi aprovado por UNANIMIDADE. Passou-se 
ao Título II. Alteração no Art. 14 e no Inciso III do Art. 26. Submetido à votação, o Título II foi 
aprovado com um voto em contrário. Seguiu-se para o Título III. Os conselheiros votaram pela 
alteração do Art. 42. Pedido de alteração do Inciso III do Art. 43. Duas propostas para o Inciso III 
do Art. 43. A primeira proposta para que permaneça “reprovado por frequência em todos os 
componentes curriculares no semestre” e a segunda proposta para que: “ao ser reprovado por 
frequência em cinquenta por cento dos componentes curriculares que estiver matriculado no 
semestre por duas vezes consecutivas ou três intercaladas”. Por maioria de votos, manteve-se a 
redação original. Sugerido Parágrafo único para o Art. 43, explicitando em quais casos de perda 
do vínculo o aluno não pode pedir reingresso. Sugestão de supressão da parte “com aprovação” 
do Parágrafo único Art. 45. Foi sugerido um novo inciso falando do número de disciplinas já 
cursadas com aprovação. Foram propostos dois parágrafos para o Art. 45, com a retirada do 
Inciso III. Esta proposta foi aprovada com uma abstenção. Votou-se o Título III, sendo aprovado 
por UNANIMIDADE. Passou-se ao Título IV. Sugerida alteração na redação do Art. 55. Propôs-se 
a retirada do termo “discutido” do Art. 57. A Comissão recomendou a manutenção da redação 
original do Art. 57. Sugeriu-se a colocação de um Parágrafo único no Art. 57. Foram votadas as 
três propostas. Foi aprovada por maioria de votos a manutenção do Art. 57 na sua redação 
original. O Professor Norberto sugeriu apreciar todo o Título IV e então passar à discussão das 
Normas Gerais de Eleições ou suspender a discussão das Normas de Graduação naquele 
instante passando à discussão das Normas Gerais de Eleições. Propôs-se que fosse dado um 
prazo para os conselheiros enviarem emendas para as Normas à Secretaria do CONSUNI, sendo 
as emendas apresentadas pela Comissão na próxima Reunião. A Proposta foi aceita pelo 
Conselho. O Título IV (Art. 49 ao Art. 57) foi aprovado por unanimidade. Suspendeu-se a 
apreciação das Normas de Graduação. 
 



 
 

Assunto: Normas Gerais de Eleições Apresentação: Conselheiro Marcelo Cezar Pinto. Foi 
exposto que no âmbito do CONSUNI as inscrições de candidaturas poderiam ser postergadas até 
setembro, e a votação em Reunião do CONSUNI em outubro.  Propôs-se a apreciação e 
aprovação das Normas na Reunião de abril. O Conselheiro Felipe Ethur sugeriu a composição da 
lista tríplice para indicação de Reitor na Reunião de Outubro Decisão do Conselho: A proposta 
de lista tríplice foi aprovada com uma abstenção. 
 
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinquenta minutos, foi encerrada a Reunião e 
lavrada a presente Ata, assinada pela Professora Maria Beatriz Luce, Presidente do CONSUNI; 
pelo Professor Norberto Hoppen, Vice-Presidente do CONSUNI no exercício da Presidência, por 
mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI, e pelos conselheiros 
presentes. As declarações completas desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.  
 
 


