
 

ATA Nº 19 – 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Presidente: Conselheira Maria Beatriz Luce 
 
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e oito de julho de dois mil e onze, na Sala 106 do 
Campus São Gabriel, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Maria Beatriz 
Luce (Presidente), Norberto Hoppen (Vice-Presidente); os Pró-Reitores: Daniel dos Santos 
Viégas, substituto da Pró-Reitora de Gestão de Pessoal; Everton Bonow, Luiz Osório dos Santos, 
Eduardo Ceretta Moreira, Lúcia Helena Vinadé, Laura da Fonseca, Vera Lúcia Cardoso Medeiros, 
Vinícius Jacques Garcia; os Diretores: Almir Barros Santos Neto, Fernando Junges, Raphael 
Werlang, representando a Direção do Campus Caçapava do Sul; Ricardo Carpes, representando 
a Direção do Campus Itaqui; Daniela Vanila Benetti, Fábio Corniani, representando a Direção do 
Campus São Borja; Ricardo José Gunski e Carlos Maximiliano Dutra; os Docentes: Ricardo 
Barreto da Silva, Ana Paula Ferreira, Jefferson Marçal da Rocha, Daniel Nedel, Marco Antonio 
Hansen, Cátia Rosana Goulart, Maurício Aires Vieira, Marcus Vinícius Querol e Adriano Luis 
Schunemann; os Técnico-Administrativos: Carlos Arthur Dias, Roger Cristiano Machado, Frank 
Sammer Pahim e Márcio Cordeiro; os Discentes: Gabiela dos Santos Martins, Marcello Silva Cruz, 
Maicon Venes Pereira, Vanessa Dias Espíndola e Darlionei Andreis; o Pró-Reitor de Obras e 
Manutenção: Cleidi Victória Pinto; os a serem empossados como membros das Comissões 
Superiores: Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Paloma Cardoso da Rosa e Claudete 
Funguetto; os a serem empossados como membros do CONSUNI: Eduardo Brum Schwengber e 
Darlionei Andreis. Iniciando a Décima Nona Reunião Ordinária do CONSUNI, a Presidente Maria 
Beatriz solicitou a inversão da pauta, passando os itens dois e três para o final e o item sete para 
logo após a apreciação do item cinco. Decisão do Conselho: Solicitação aprovada por 
UNANIMIDADE.  
 
A Professora Maria Beatriz deu conhecimento das atividades de descentralização do Governo do 
Rio Grande do Sul, que serão realizadas em Santana do Livramento no dia vinte e nove de julho 
(amanhã), quando a UNIPAMPA assinará convênios com entes públicos estaduais. Na sequência, 
empossou os conselheiros membros das Comissões Superiores: de Ensino, o Professor Paulo 
Fernando Marques Duarte Filho; de Pesquisa, a Técnica-Administrativa Paloma Cardoso da Rosa; 
e de Extensão a Professora Claudete Funguetto. Também foram empossados como membros do 
CONSUNI o representante do Campus Dom Pedrito, Professor Eduardo Brum Schwengber, e o 
representante discente Darlionei Andreis. 
 
DELIBERAÇÕES 
 
Processo: 23100.000174/2011-19. Assunto: Sistema de Planejamento e Gestão de 
Desempenho: apresentação dos pareceres emitidos em situação de vistas, solicitados pelos 
conselheiros Jefferson Marçal da Rocha, Felipe Batista Ethur e Marcello Silva Cruz, na Reunião 
realizada no Campus Jaguarão, em trinta de junho de dois mil e onze. O conselheiro Jefferson 
Marçal da Rocha apresentou parecer desfavorável à aprovação do Sistema. O parecer trouxe 
como sugestões ao projeto: a necessidade de determinar a alocação de recursos e também de se 
realizar assembleias nos Campus, nas quais os servidores possam indicar melhores formas de 
gestão e de planejamento. Em seguida, o conselheiro Marcello Cruz fez a leitura do parecer 
propondo que a votação sobre a proposta do Sistema de Planejamento e Gestão de Desempenho 
fosse suspensa até a posse da nova administração da Universidade, sendo, paralelamente, 
realizadas assembleias nos Campus para decisão. O conselheiro Carlos Arthur Dias fez a leitura 
do parecer enviado pelo conselheiro Felipe Batista Ethur. O parecer é favorável à implantação, em 



 

caráter experimental, do Sistema, havendo revisão deste após dezoito meses de vigência, 
conforme o Art. 42 da Norma que rege o Sistema. Logo após, o conselheiro Jefferson Marçal da 
Rocha fez a leitura do seu parecer na íntegra. Em seguida, o responsável pela proposta, 
conselheiro Luiz Osório Rocha dos Santos, fez uma breve retrospectiva do trabalho de elaboração 
do Sistema de Planejamento e Gestão de Desempenho e também comentários sobre os 
pareceres apresentados. Com base no parecer do conselheiro Felipe Ethur, propôs que seja um 
projeto piloto com adesão voluntária de uma Unidade. Depois da proposta, recomendou a retirada 
de pauta do assunto. A Presidente abriu espaço para argumentações. Manifestaram-se os 
conselheiros Daniel Nedel, Jefferson Marçal da Rocha, Carlos Arthur Dias e Marco Antonio 
Hansen. O conselheiro Carlos Dutra colocou à disposição o Campus Uruguaiana para 
experimentar o plano piloto. A conselheira Laura da Fonseca solicitou esclarecimentos, pois houve 
uma proposta de retirada do assunto de pauta e uma proposta de experiência piloto. O 
conselheiro Ricardo Carpes também colocou o Campus Itaqui à disposição para experimentar o 
projeto. Em seguida, fizeram suas considerações os conselheiros Frank Pahim, Luiz Osório, a 
Presidente e os conselheiros Maicon Venes Pereira e Paulo Fernando Duarte Filho. A conselheira 
Ana Paula apoiou que os Campus Alegrete, Itaqui e Uruguaiana possam servir como experiência 
para o Sistema, posteriormente se construindo uma norma. O conselheiro Luiz Osório esclareceu 
a proposta do grupo que elaborou o Sistema: retirar o assunto da pauta e receber um retorno das 
Unidades a respeito do interesse em utilizar o Sistema numa fase piloto. O conselheiro Fernando 
Junges propôs a retirada de pauta sem nenhum condicionante. A Presidente sugeriu deixar em 
aberto a possibilidade das Unidades utilizarem o Sistema. Foi feito o encaminhamento de que o 
processo fosse retirado da pauta. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE.  
 
Às doze horas e quarenta minutos, a Reunião foi interrompida. Com os mesmos conselheiros 
anteriormente relacionados, a Sessão foi reiniciada às quatorze horas e vinte minutos. 
 
Assunto: Novos Cursos de Pós-Graduação: 5.1 Mestrado Profissional em Educação (Campus 
Jaguarão). Processo: 23100.000593/2011-42: Parecer da Comissão Superior de Ensino. O 
conselheiro Paulo Duarte Filho fez um histórico sobre a elaboração da proposta. A seguir, fez a 
leitura do parecer emitido pela Comissão Superior de Ensino, em anexo. O parecer é favorável à 
aprovação no mérito. A conselheira Ana Paula solicitou esclarecimento a respeito das 
repercussões sobre a formação de egressos em mestrados profissionais. O Coordenador da 
Comissão, Professor Vinícius Garcia, e a Presidência do Conselho apontaram as garantias legais 
a partir das portarias específicas disponibilizadas pela CAPES. O Professor Jefferson Rocha, 
defendendo a proposta, acrescentou que a formação é na gestão da educação, que essa é a 
peculiaridade e que o Mestrado em Educação não pode ser confundido com o Mestrado em 
Ensino. Decisão do Conselho: Matéria aprovada por UNANIMIDADE. 
  
5.2 Mestrado em Ciências Agrárias (Campus São Gabriel). Processo: 23100.000948/2011-01: 
Parecer da Comissão Superior de Ensino, conselheiro Paulo Fernando Duarte Filho. O 
conselheiro fez a leitura do parecer emitido pela Comissão, anexo. O parecer é contrário à 
aprovação da proposta. Também fez a leitura da resposta à minuta do parecer da Comissão 
Superior de Ensino, que foi enviada pela Professora Analía Del Valle Garnero e pelo Professor 
Adriano Luis Schünemann, solicitando a aprovação da proposta. O Coordenador da Comissão 
Superior, Professor Vinícius Garcia, fez os esclarecimentos aos questionamentos apresentados. O 
Professor Adriano Schünemann fez a defesa do projeto. O Vice-Presidente, Professor Norberto 
Hoppen, explicou aos presentes que um parecer divergente deve ser esclarecido dentro da 
própria Comissão e que esse será o caminho normal a partir de agora, que entrará em grau de 
recurso.  O conselheiro Ricardo Gunski, defendendo o projeto tanto como Diretor do Campus 
interessado e como Professor do mesmo curso, disse que o Campus já incorporou três novos 
docentes e que esta proposta foi anteriormente apresentada à CAPES e foi considerada. Disse 
que a proposta tem condições sim de ser aprovada pela CAPES, mesmo com a sobreposição de 



 

professores. A Presidente do Conselho propôs a suspensão momentânea da análise deste 
mestrado e que seja realizada uma reunião entre os interessados. A proposta foi aceita. 
 
5.3 Mestrado em Engenharia Química (Campus Bagé). Processo: 23100.000947/2011-59: 
Parecer da Comissão Superior de Ensino, conselheiro Paulo Fernando Duarte Filho. O 
conselheiro fez a leitura de um pequeno histórico sobre a elaboração da proposta. Salientou que 
por duas vezes a proposta não atendeu o calendário estabelecido e que apresentou diversos 
problemas. A Comissão Superior de Ensino emitiu parecer não favorável à criação do curso. O 
Coordenador da Comissão Superior, conselheiro Vinícius Garcia, explicou que o parecer foi 
emitido com base na proposta recebida e que cabe à Comissão a responsabilidade dos 
pareceres. Salientou que mesmo com a adequação continuam as sobreposições de docentes e 
que no triênio continuam com problemas de publicação e produção qualificada. O Vice-Presidente 
disse que houve uma concessão à produção e se disse surpreso com o número de disciplinas 
eletivas, salientando que isso merece uma análise aprofundada. Foi dado o mesmo 
encaminhamento dado à proposta anterior. Será feita uma reunião entre os interessados e o 
assunto retorna para votação. 
 
O conselheiro Ricardo Carpes falou sobre a formação da Comissão Superior de Ensino e das 
subcomissões. Disse que a Comissão recebeu os pareceres enviados por São Gabriel e Bagé. 
Considerou que esses pareceres devem ser levados em consideração. A Presidência afirmou que 
isso mostra a necessidade de se ter o Regimento das Comissões Superiores e fez a proposta de 
deferir em prazo a decisão, pedindo que os coordenadores das duas propostas se encontrem, 
conversem e oportunamente se reúnam com a Comissão Superior para decidirem os pontos 
conflitantes das propostas. O conselheiro Ricardo Barreto da Silva disse que a proposta do 
Campus São Gabriel apresenta menos problemas do que a proposta do Campus Bagé. O 
conselheiro Fernando Junges pediu que fosse dada a palavra ao Professor Pedro Juarez Melo 
que viajou até São Gabriel para esclarecer as mudanças feitas a partir do parecer da Comissão 
Superior de Ensino. A Mesa colocou em votação duas propostas: permitir ou não que os 
representantes das propostas do Campus São Gabriel (Ricardo Gunski) e do Campus Bagé 
(Pedro Melo) fizessem a defesa das respectivas propostas. Por ampla maioria, com apenas uma 
abstenção, decidiram pela apresentação das defesas. Decisão do Conselho: Após as defesas, 
os conselheiros aprovaram a discussão das propostas entre os coordenadores dessas e os 
membros da Comissão Superior de Ensino para decisão final deste Conselho ainda nesta Sessão  
 
Assunto: Pareceres referentes aos Regimentos dos Cursos aprovados na Décima Oitava 
Reunião Ordinária. Pareceres: Comissão de Regimentos e Normas, conselheiros Fernando 
Junges, Frank Pahim, Marcello Silva Cruz, Laura da Fonseca, Maristela Sawitzki e Carlos Arthur 
Dias. Apresentação dos pareceres: Conselheiro Fernando Junges.  
 
Processo: 23100.000594/2011-97. Assunto: Parecer do Regimento do Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências (Campus Bagé). O conselheiro Fernando Junges apresentou parecer 
favorável à aprovação do referido Regimento com as alterações propostas. Decisão do 
Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE, com as alterações propostas pela Comissão. 
 
Processo: 23100.000591/2011-53. Assunto: Parecer do Regimento do Mestrado em Ciência 
Farmacêutica (Campus Uruguaiana). O conselheiro Fernando Junges apresentou parecer 
favorável à aprovação do Regimento com as alterações propostas. Decisão do Conselho: 
Parecer aprovado com as modificações propostas pela Comissão, havendo duas abstenções. 
 
Processo: 23100.000592/2011-53. Assunto: Parecer do Regimento do Mestrado em Engenharia 
Agroindustrial (Campus Bagé). O conselheiro Fernando Junges apresentou parecer favorável à 
aprovação do Regimento. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 



 

Processo: 23100.000593/2011-42. Assunto: Parecer do Regimento do Mestrado Profissional em 
Educação (Campus Jaguarão). O conselheiro Fernando Junges apresentou parecer favorável à 
aprovação do Regimento com alterações. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por 
UNANIMIDADE, com as alterações propostas pela Comissão. 
 
Processo: 23100.000948/2011-01. Assunto: Parecer do Regimento do Mestrado em Ciências 
Agrárias. O conselheiro Fernando Junges apresentou parecer favorável à aprovação do 
Regimento. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE.  
 
Assunto: Apreciação do Regimento Interno da Comissão de Ética. Processo: 
23100.000179/2011-33. O parecer elaborado pela Comissão de Regimentos e Normas foi 
apresentando pelo conselheiro Frank Pahim e conteve sugestões de modificações no Regimento. 
A Presidente Maria Beatriz Luce disse que há proibição de fornecer informações sobre servidores. 
Afirmou também que é praxe nas universidades federais a implementação desse regimento pelos 
reitores. O Vice-Presidente elogiou o procedimento da UNIPAMPA e ratificou a fala da Presidente, 
dizendo que na maioria da universidade o assunto é tratado por portaria. Decisão do Conselho: 
O Regimento foi aprovado com as modificações propostas.  
 
Às dezenove horas e trinta minutos a Sessão foi suspensa. 
 
Às nove horas e dez minutos, do dia vinte e nove de julho de dois mil e onze, na Sala 106 do 
Campus São Gabriel, a Sessão foi reiniciada tendo na Presidência o professor Norberto Hoppen, 
em função de a Presidente, Professora Maria Beatriz Luce, estar assinando convênios da 
UNIPAMPA com entidades estaduais, em Santana do Livramento. Registramos que os demais 
presentes são os mesmos conselheiros participantes da reunião no dia vinte e oito, conforme lista 
de presenças. Dando continuidade ao assunto Novos Cursos de Pós-Graduação, o conselheiro 
Vinícius Jacques Garcia explanou sobre a reunião realizada com os coordenadores proponentes 
das propostas de mestrado dos cursos de Ciências Agrárias e de Engenharia Química. O 
conselheiro Ricardo Gunski apresentou ao Conselho as mudanças propostas no quadro dos 
docentes do Mestrado em Ciências Agrárias, que deixaria de ter a sobreposição. O conselheiro 
Vinícius Garcia explicou que a sobreposição aconteceria nos cursos de Ciências Biológicas. 
 
5.2 Mestrado em Ciências Agrárias (Campus São Gabriel). Processo: 23100.000948/2011-01: 
Considerando as proposições de readequação do corpo docente, reduzindo a sobreposição dos 
docentes a partir da exclusão dos professores Valdir Stefenon e Juliano Boldo do corpo docente 
permanente e a inclusão do Professor Rubem Samuel de Ávila Júnior, o assunto foi encaminhado 
pela Direção da Mesa para votação a proposta do Curso de Mestrado em Ciências Agrárias.  
Decisão do Conselho: A matéria foi aprovada por UNANIMIDADE. 
 
5.3 Mestrado em Engenharia Química (Campus Bagé). Processo: 23100.000947/2011-59: Após 
a discussão, o conselheiro Fernando Junges disse que seria acatado o parecer da Comissão 
Superior de Ensino, portanto, de não aprovar a proposta. Dessa forma, conseguiriam fortalecer a 
proposta e submetê-la, em outra ocasião, à apreciação do Conselho. Com esse encaminhamento, 
o Professor Norberto Hoppen colocou o assunto em votação. Decisão do Conselho: A proposta 
de criação do Mestrado em Engenharia Química foi rejeitada com uma abstenção. 
 
Assunto: Pareceres da Comissão de Convênios, conselheiros Almir Santos Neto, Daniela Vanila 
Nakalski Benetti, Felipe Ethur, Jefferson Marçal da Rocha e Lucas Genésio Silveira.  
Apresentação dos pareceres: Conselheira Daniela Benetti.  
 



 

Processo: 23100.000296/2011-05. Assunto: Convênio entre a UNIPAMPA e a Empresa 
Linkcom, Soluções em TI. O parecer apresentado pela conselheira Daniela Benetti foi favorável à 
aprovação do convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE.  
 
Processo: 23100.000772/2011-80. Assunto: Convênio entre a UNIPAMPA e a Universidade de 
Nottingham. O parecer apresentado pela conselheira Daniela Benetti foi favorável à aprovação do 
convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE.  
 
Processo: 23100.000835/2011-06. Assunto: Dois protocolos de intenções; o primeiro 
envolvendo a UNIPAMPA, o governo do Estado, a Secretaria da Educação e a UFRGS, e o 
segundo envolvendo a UNIPAMPA, o governo do Estado, a Secretaria da Educação, a UFRGS, a 
URCAMP e também o município de Bagé. Os pareceres apresentados pela conselheira Daniela 
Benetti foram favoráveis às aprovações dos dois protocolos de intenções. Decisão do Conselho: 
Pareceres aprovados por UNANIMIDADE.  
 
Processo: 23100.000038/2011-11. Assunto: Convênio entre a UNIPAMPA, a Prefeitura 
Municipal de Alegrete, a empresa Hormigon Indústria de Artefatos de Cimento Ltda. e a União de 
Associações de Bairros de Alegrete – UABA. O parecer apresentado pela conselheira Daniela 
Benetti foi favorável à aprovação do convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por 
UNANIMIDADE. 
 
Processo: 23100.000778/2011-57. Assunto: Convênio entre a UNIPAMPA e a Prefeitura 
Municipal de Alegrete. O parecer apresentado pela conselheira Daniela Benetti foi favorável à 
aprovação do convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE.  
 
Processos: 23100.000300/2011-27 e 23100.000294/2011-16. Assunto: Dois processos similares 
que tratam de protocolo de intenções entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de São Gabriel. 
O parecer apresentado pelo conselheiro Jefferson Marçal da Rocha foi favorável à aprovação do 
convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE.  
 
Assunto: Emenda Modificativa para as Normas Gerais de Regulamentação de Eleições 
Universitárias. Processo: 23100.000176/2011-08. Parecer: Comissão de Regimentos e Normas, 
conselheiros Fernando Junges, Frank Pahim, Marcello Silva Cruz, Laura da Fonseca, Maristela 
Sawitzki e Carlos Arthur Dias. Em função dos conselheiros responsáveis pela emenda não 
estarem presentes na Reunião, solicitou-se a retirada de pauta deste assunto, voltando à 
apreciação do Conselho na próxima Reunião. O Professor Norberto Hoppen fez questão de 
salientar que esta alteração não interfere no processo eleitoral para Reitor. Decisão do 
Conselho: Retirada de pauta aprovada por UNANIMIDADE.  
 
Assunto: Encaminhamento de Processos. Processo: 23100.000180/2011-68, Proposta de 
Planejamento Estratégico dos Campus e da Reitoria (PEC II). O conselheiro Luiz Osório fez uma 
apresentação da proposta. Sugeriu a formação de uma Comissão relatora composta por um 
docente, preferencialmente Diretor de Unidade, um técnico e um estudante. Manifestaram-se os 
conselheiros Jefferson Marçal da Rocha, Ana Paula Ferreira, Cátia Goulart, Ricardo Barreto da 
Silva e Luiz Osório dos Santos. O Vice-Presidente que o Processo foi encaminhado à Comissão 
formada pelos conselheiros Carlos Dutra, Fernando Junges, Frank Pahim e Roger Machado, 
devendo ser devolvido até vinte e seis de agosto de dois mil e onze, com o devido parecer. 
 
Assunto: Apreciação ad referendum do afastamento do País da Professora Maria Beatriz Luce. 
Processo: 23100.000840/2011-19. O Vice-Presidente informou que a Reitora participou do VII 
Encontro de Alto Nível da Nova Agenda de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-



 

Uruguai, realizado na cidade de Montevidéu, de sete a oito de julho. Decisão do Conselho: 
Afastamento aprovado por UNANIMIDADE. 
 
Assunto: Apreciação das Atas da Quinta, Sexta, Sétima, Oitava e Nona Reuniões Ordinárias. 
Parecer: Conselheiras Cátia Goulart e Ana Paula Ferreira. A conselheira Cátia Goulart fez a 
leitura do parecer emitido por ela e pela conselheira Ana Paula Ferreira, no qual solicitaram alguns 
ajustes que foram feitos nas atas da sexta, sétima e oitava reuniões.  Também esclareceu que de 
acordo com as pautas e memórias das reuniões foi dado o encaminhamento de aprovação dos 
documentos. O Professor Norberto Hoppen disse que com a nova metodologia utilizada na 
elaboração das atas, essas poderão ser apreciadas com mais agilidade. O conselheiro Maurício 
Vieira solicitou a inclusão do seu nome como um dos relatores do processo de avaliação de curso 
na Ata da Sexta Reunião Ordinária. O conselheiro foi informado pela Mesa que esse ajuste já 
havia sido realizado, e ficou acordado que os relatores seriam sempre citados. A conselheira Ana 
Paula solicitou que as atas sejam enviadas a todos os conselheiros para que todos pudessem 
colaborar com as verificações. O conselheiro Frank Pahim pediu esclarecimentos sobre o nome 
da Comissão, alegando que quando foi nomeada era Comissão de Legislação e Normas e que 
agora estava sendo utilizada a nomenclatura de Comissão de Regimentos e Normas. A Mesa 
esclareceu que seguindo orientação da Reitora, o Conselho não legisla, mas regimenta, por isso a 
mudança. O Professor Norberto Hoppen solicitou à Secretaria certificar-se do nome da Comissão 
e realizar os ajustes necessários. O conselheiro Ricardo Barreto da Silva sugeriu que a Ata mais 
recente fosse enviada antes da próxima Reunião.  A Mesa acolheu a sugestão como forma de 
agilizar a confecção das atas. O conselheiro Carlos Arthur Dias sugeriu que a Secretaria receba 
mais servidores. O Professor Norberto concordou com a preocupação do conselheiro e disse que 
há uma previsão de reforço na estrutura da Secretaria, inclusive com integração entre a Secretaria 
do CONSUNI e a Secretaria das Comissões Superiores. O conselheiro Maurício Vieira afirmou 
não sentir suas falas contempladas nas atas. O conselheiro Jefferson Marçal da Rocha destacou 
a importância das gravações das reuniões serem disponibilizadas e disse não se sentir 
contemplado em algumas colocações feitas. A conselheira Ana Paula Ferreira afirmou não haver 
possibilidade de se fazer uma ata com a transcrição literal da fala de todos os conselheiros que se 
manifestam nas reuniões; esclareceu que uma ata é o relato sucinto das decisões tomadas. O 
conselheiro Ricardo Barreto da Silva propôs ao conselheiro que desejar o registro da sua fala faça 
o pedido à Mesa, sendo assim contemplado. Enfatizou, entretanto, que as gravações devem estar 
disponibilizadas no site da Universidade. A Mesa concordou com as preocupações dos 
conselheiros e disse que a Direção da Universidade está trabalhando para resolver o problema. 
Decisão do Conselho: As atas foram aprovadas com duas abstenções. 
 
Assuntos Gerais: A conselheira Lúcia Vinadé comunicou sobre a atualização dos procedimentos 
para a aprovação de novos cursos, de acordo com o calendário SiSU.  Informou que a inclusão 
dos dados das Universidades Federais inicia no final de agosto, com isso a data para aprovação 
de novos cursos neste Conselho é a da Reunião do dia vinte e cinco de agosto. Disse ser a data 
limite para envio de projetos de novos cursos à Secretaria do CONSUNI a de trinta de julho; sendo 
a data para envio à Subcomissão 2 a de primeiro de agosto; a análise dos projetos pela 
Subcomissão será de primeiro a dezoito de agosto; de dezenove a vinte de agosto, a 
Subcomissão reúne-se com toda a CSE e formulará o parecer que será enviado à Secretaria do 
CONSUNI dia vinte e dois de agosto para repasse aos conselheiros. O conselheiro Jefferson 
Marçal da Rocha perguntou se os critérios do MEC serão alterados. O Professor Norberto 
esclareceu que esses critérios são da UNIPAMPA e não do MEC, sendo basicamente os mesmos 
do ano passado. O conselheiro Jefferson sugeriu então que talvez fosse interessante tornar esse 
processo um fluxo contínuo, o que foi aceito pelos conselheiros. Finalizando, o Professor Norberto 
fez um breve relato sobre a greve dos servidores técnico-administrativos e do possível atraso nas 
matrículas em razão dessa greve. Esclareceu estar sendo feita uma articulação com o Comando 
de Greve a fim de serem liberados servidores para se encarregarem das matrículas. O 



 

conselheiro Jefferson Marçal da Rocha afirmou respeitar o movimento dos técnico-administrativos, 
mas posicionar-se contra qualquer atribuição do cargo dos técnicos ser cobrada dos docentes, 
especificamente as matrículas. Deixou registrado considerar ilegítimo coordenadores de cursos se 
responsabilizarem pelas matrículas, sendo que são responsabilidades dos técnicos da 
Universidade.  
 
Nada mais havendo a tratar, às treze horas e trinta e cinco 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, e por 
mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI. As declarações completas 
desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. 
 
 


