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DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
 
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dez, às quatorze horas e cinco minutos, no Salão 1 
Camilo Moreira, localizado no edifício sede da Prefeitura Municipal de Bagé, na Avenida General Osório, 2 
número novecentos e noventa e oito, teve início a primeira Reunião ordinária do Conselho Universitário 3 
(CONSUNI) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), com a presença dos membros recém-4 
empossados. Compuseram a Mesa: a Magnífica Reitora da UNIPAMPA e também Presidente do Conselho, 5 
professora Maria Beatriz Luce, o Vice-Reitor e Vice-Presidente do Conselho, professor Norberto Hoppen. 6 
Compuseram o quórum: os conselheiros Pró-Reitores: Everton Bonow, Claudia Denise da Silveira Tôndolo, 7 
Luiz Osório Rocha dos Santos, Eduardo Ceretta Moreira, Laura Regina da Silva Câmara Mauricio da 8 
Fonseca, Ulrika Arns, Vinícius Jacques Garcia; os conselheiros diretores das unidades universitárias: Almir 9 
Barros da Silva Santos Neto, Wladimir Flores representando o Diretor do Campus de Bagé, professor 10 
Fernando Junges; Rafael Brum Werlang representando o Diretor do Campus de Caçapava do Sul, professor 11 
Maximilian Fries; Nadia Fátima dos Santos Bucco, José Domingos Jaques Leão, Maria de Fátima Bento 12 
Ribeiro, Débora Nayar Hoff, Denise Teresinha da Silva e Carlos Maximiliano Dutra; os conselheiros 13 
representantes docentes: Maurício Aires Vieira representando a docente titular Ana Paula Lüdtke Ferreira, 14 
Andrés Delgado Cañedo, Cátia Rosana Dias Goulart, Daniel Luiz Nedel, Felipe Pivetta Carpes, Flavi 15 
Ferreira Lisboa Filho, Gihad Mohamad, Jeferson Luis Lopes Goularte, Jefferson Marçal da Rocha, Luciana 16 
Marini Kopp, Marcelo Cezar Pinto, Marco Antônio Fontoura Hansen, Maristela Cortez Sawitzki, Ricardo 17 
Barreto da Silva e Tisa Echevarria Leite; os conselheiros representantes dos servidores técnico-18 
administrativos em educação: Carlos Arthur Saldanha Dias; Felipe Batista Ethur; Frank Sammer Beulck 19 
Pahim; Márcio Pereira Cordeiro representando o conselheiro Luis Eduardo Vieira e Roger Cristiano Baigorra 20 
Machado, além dos conselheiros representantes discentes da graduação e pós-graduação: Cássia Camila 21 
Cavalheiro Fernandes, Diego Machado Bulsing, Rodrigo Martins Dorado representando Patricia Maurer, 22 
Thaís Priscila Silva de Oliveira representando o acadêmico Rômulo Lupatini, e Vanessa Dias Espíndola. A 23 
Reunião foi presidida pela Presidente do Conselho, professora Maria Beatriz Luce, que iniciou a Assembleia 24 
realizando a posse de alguns membros suplentes, os quais compareceram à Reunião representando 25 
conselheiros titulares ausentes. No caso de não poderem participar dos encontros, a Presidente orientou a 26 
todos os conselheiros a avisarem imediatamente a secretaria do Conselho, possibilitando a participação do 27 
respectivo suplente. A seguir, os conselheiros apresentaram-se. A Presidente lembrou que as reuniões do 28 
CONSUNI são abertas aos interessados e propôs a transmissão delas via internet. Logo após, foi exposta a 29 
pauta da primeira Reunião do CONSUNI. Primeiro tema: organização e funcionamento do Conselho; 30 
segundo tema: informações sobre a situação da UNIPAMPA; terceiro tema: nomeação de comissões de 31 
trabalho dentro do Conselho. Os assuntos gerais foram remetidos para o final da Reunião em função do 32 
não-comprometimento do tempo com assuntos secundários. O Vice-Presidente, professor Norberto Hoppen, 33 
solicitou que fosse incluído na pauta o Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica 34 
(Plataforma Freire), do qual a UNIPAMPA participa com um projeto. Exposto à votação e aprovado por 35 
unanimidade, o tema foi incluído na pauta do encontro. Como sugestão da Presidência, ficou registrado que, 36 
quando os conselheiros tiverem alguma pauta para a Reunião do CONSUNI, devem sugeri-la em data 37 
estabelecida entre a expedição da convocação e a realização do encontro, com o objetivo de expô-la à 38 
aprovação da Assembleia. Em relação ao primeiro item da pauta, a Presidente do Conselho comunicou aos 39 
membros que o Núcleo de Tecnologia e Informação da Universidade já criou uma lista de endereços 40 
eletrônicos, cujo endereço é: consuni2010@unipampa.edu.br . Foi ressaltado que quaisquer postagens na 41 
lista serão distribuídas a todos os membros. Antes da discussão da pauta, a Presidente apresentou a 42 
documentação recebida pelos conselheiros no início da Reunião e, em seguida, esses fizeram a apuração 43 
dos documentos. Segundo o Estatuto da UNIPAMPA, o CONSUNI reúne-se ordinariamente uma vez por 44 
mês e extraordinariamente quando for convocado. A Presidente evidenciou: em dois mil e dez haverá um 45 
calendário de reuniões extraordinárias devido ao grande volume de documentos normativos a serem 46 
produzidos em âmbito institucional. O conselheiro José Domingos Jacques Leão comentou que, referente 47 
ao item número dezessete do Estatuto, o CONSUNI ainda não conta com os representantes das comissões 48 
superiores e dos membros externos. A Presidente disse que os referidos membros serão eleitos, mas isso 49 
depende da estipulação de normas e de trabalho em comissão especial a ser designada. Em relação aos 50 
registros das reuniões, o conselheiro Carlos Arthur Saldanha Dias propôs a aprovação das atas diretamente 51 

mailto:consuni2010@unipampa.edu.br


 

 
após o término das reuniões e sugeriu a aprovação de cada item da pauta assim que fosse finalizado.  A 52 
Presidente ressaltou as dificuldades de produzir uma ata, uma vez que essa deve conter a essência das 53 
falas, e não os coloquialismos. Lembrou, ainda, que a Secretaria do Conselho não está formada, e que há 54 
necessidade de qualificar a nova equipe para os trabalhos dessa natureza e importância. Outros 55 
conselheiros manifestaram-se sobre o assunto. A professora Cátia Rosa Dias Goulart sugeriu o envio da 56 
minuta da ATA para os membros em até quarenta e oito horas após a reunião; o professor Daniel Luis Nedel 57 
lembrou que as atas, nas reuniões de outros colegiados, muitas vezes, eram aprovadas após um longo 58 
espaço de tempo, ocasionando a perda de algumas falas importantes; a acadêmica Cássia Camila Carvalho 59 
Fernandes pediu que um relato descritivo, aprovado pelo CONSUNI, seja produzido durante a Reunião e 60 
divulgado depois para os pares; o professor Marco Antônio Fontoura Hansen sugeriu a postagem do relato 61 
resumido da Reunião na página da UNIPAMPA. O Vice-Presidente, Professor Norberto Hoppen, ressaltou 62 
que o problema de comunicação acerca das reuniões tende a ser minimizado pelo fato delas, sempre que 63 
possível, serem transmitidas ao vivo via web; a conselheira Tisa Echevarria Leite relatou a experiência do 64 
Campus Dom Pedrito, no qual, após cada Reunião dos dirigentes da Universidade, era realizado um 65 
encontro entre os colegas do Campus para repassar as informações e decisões gerais. Em relação ao 66 
primeiro item da pauta, referente ao andamento do CONSUNI e ao seu calendário de reuniões, a 67 
Presidência propôs que os encontros do Conselho coincidissem com as reuniões já agendadas dos 68 
Dirigentes e Pró-Reitores: reuniões ordinárias na última quinta-feira do mês, durante dois períodos a cada 69 
dia (manhã e tarde, ou tarde e noite). O assunto foi colocado em discussão. O conselheiro Jefferson Marçal 70 
da Rocha, tendo por base o fato dos calendários docentes já estarem prontos e tendo em vista as ausências 71 
dos docentes em sala de aula não prejudicarem o andamento do semestre, sugeriu que cada Reunião 72 
mensal seja realizada em dias alternados. A acadêmica Cássia Camila Carvalho Fernandes, devido ao 73 
deslocamento implicado e à perda de dois dias de aula, sugeriu as sextas-feiras para realização das 74 
reuniões.  O conselheiro Luiz Osório Rocha dos Santos manifestou preocupação caso as reuniões venham 75 
a ser em dias alternados. A Presidência ressaltou que as reuniões do CONSUNI têm precedência sobre 76 
quaisquer outras reuniões da Universidade, sendo mantidas as atividades letivas. A docente Maristela 77 
Cortez Sawitzki comentou dificuldades com reuniões em dias alternados e enfatizou a necessidade de 78 
trabalhar a autonomia dos alunos, bem como a possibilidade de utilizar vinte por cento das aulas com 79 
atividades de educação a distância. Foi aberto espaço para propostas. Proposta um: mantêm-se as 80 
reuniões do Conselho Universitário nas quintas-feiras. Proposta dois: reuniões nas sextas-feiras e dias 81 
alternados. Diversos conselheiros manifestaram-se em apoio à permanência das reuniões nas quintas-82 
feiras, tendo em vista que os calendários já estão prontos e foram elaborados tendo por base esse dia para 83 
a realização das reuniões do CONSUNI. O conselheiro Felipe Batista Ethur reafirmou a proposta da 84 
realização das reuniões em dias alternados para não prejudicar um número maior de acadêmicos. A 85 
representante discente Cássia Camila Carvalho Fernandes retirou a proposta dos encontros serem 86 
realizados nas sextas-feiras. Nesse ínterim, duas propostas foram abertas para votação: quintas-feiras e, 87 
excepcionalmente, no dia dezesseis de dezembro ou dias alternados. A primeira teve trinta e um votos, a 88 
segunda teve sete votos. A última quinta-feira de cada mês fica mantida como dia para a realização das 89 
reuniões do Conselho. Foi computado que cinco Campus têm problemas em relação a aulas ministradas por 90 
membros do Conselho nas quintas-feiras: Uruguaiana, Caçapava do Sul, Bagé, Itaqui e São Gabriel. A 91 
Presidência sugeriu aos diretores das referidas unidades proporem sugestões de resolução para o 92 
problema. Em seguida, passou-se à definição do local das reuniões do CONSUNI. A Mesa expôs a intenção 93 
de cada campus receber uma Reunião do Conselho por ano, como forma de facilitar a participação dos 94 
demais docentes e também discentes, além de oportunizar aos conselheiros o conhecimento acerca do 95 
conjunto da realidade universitária. Na ausência de proposta contrária, aprovou-se a atual. A Mesa também 96 
sugeriu que sejam estipulados, com antecedência, três ou mais locais para receberem as próximas 97 
reuniões. O conselheiro Frank Sammer Pahim, com a permissão do Diretor do Campus Alegrete, propôs-se 98 
a organizar em Alegrete a próxima Reunião ordinária do CONSUNI, agendada para o dia vinte e cinco de 99 
fevereiro. A proposta foi aprovada pelos demais conselheiros. O conselheiro Felipe Batista Ethur 100 
argumentou que os demais membros conselheiros suplentes deveriam ser convidados para as reuniões do 101 
CONSUNI, principalmente os membros técnico-administrativos em educação e os discentes. A Presidência 102 
contra-argumentou, ressaltando a impossibilidade de pagar diárias para convidados. Sobre o assunto, 103 
outros conselheiros manifestaram-se: a Pró-Reitora Laura Regina da Silva Câmara Maurício da Fonseca 104 
evidenciou que há espaço para manifestação dos demais conselheiros e que a UNIPAMPA é uma instituição 105 
pública, estando, assim, implícito o direito à participação dos demais docentes e discentes; conselheiro 106 
Carlos Arthur Saldanha Dias propôs a possibilidade dos suplentes convidados deslocarem-se nos carros 107 
oficiais para assistirem à Reunião do Conselho, ou poderem se manifestar, quando a Reunião for 108 
transmitida via internet. A Presidência afirmou que, de acordo com o Estatuto, somente os conselheiros têm 109 
direito a voz e a voto, e enfatizou que o Conselho deve organizar-se para a inserção dos membros das 110 
Comissões Superiores no CONSUNI; o Pró-reitor Luiz Osório Rocha dos Santos lembrou aos demais que o 111 
regimento do Conselho estabelecerá as regras de participação dos conselheiros. Encerradas as digressões 112 
sobre o item, passou-se ao escrutínio do segundo item da pauta, ou seja, os informes acerca da situação da 113 



 

 
UNIPAMPA.  A Presidência propôs o envio dos referidos dados aos conselheiros via e-mail, estando 114 
disponível a Presidência para sanar quaisquer dúvidas. Os demais conselheiros aprovaram a ideia. Sobre o 115 
terceiro item, ou seja, a constituição das comissões dentro do CONSUNI, a Presidência sugeriu que cada 116 
uma deve ter, no máximo, cinco membros, a fim de facilitar o encontro de seus integrantes e garantir o bom 117 
andamento do trabalho. De acordo com a Presidência, a UNIPAMPA precisa ter uma Comissão de 118 
Legislação e Normas, uma Comissão de Convênios, uma Comissão Especial para a elaboração do 119 
Regimento Geral da Universidade, uma voltada para a normatização das Comissões Superiores e outra 120 
direcionada para a indicação de representação da comunidade externa no Conselho. A Presidência abriu 121 
espaço para que os conselheiros sugerissem os integrantes das comissões. Após sugestões, os grupos 122 
ficaram assim definidos: Comissão de Legislação e Normas - Débora Nayar Hoff, Marcelo Cezar Pinto, 123 
Maristela Cortez Sawitski, Carlos Arthur Saldanha Dias, Vanessa Dias Espíndola e Laura Regina da Silva 124 
Câmara Maurício da Fonseca, todos aprovados por unanimidade; Comissão de Convênios - Felipe Batista 125 
Ethur, Cassia Camila Carvalho Fernandes, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Almir Barros da Silva Neto e 126 
Jefferson Marçal da Rocha; Comissão de Indicação da Comunidade Externa - Ulrika Arns, Frank Sammer 127 
Beulck Pahim, José Domingos Jacques Leão e Rômulo Lupatini; Comissão do Regimento Geral da 128 
Universidade - Débora Nayar Hoff, Laura Regina da Silva Câmara Maurício da Fonseca, Carlos Arthur 129 
Saldanha Dias, Rodrigo Dorado e Fernando Junges; e Comissão para as Comissões Superiores - Luciana 130 
Marini Kopp, Roger Cristiano Machado, Gihad Mohamad, Diego Machado Bulsing, Cátia Rosana Dias 131 
Goulart, Felipe Carpes, Lúcia Helena do Canto Vinadé, Marco Antônio Fontoura Hansen, Eduardo Ceretta 132 
Moreira e Thaís Priscila Silva de Oliveira. Na sequência, no quarto assunto, tratou-se da inserção da 133 
UNIPAMPA no Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica (Plataforma Freire). O 134 
Vice-Presidente expôs a situação, evidenciando que a UNIPAMPA, devido ao número de vagas ociosas, 135 
comprometeu-se em participar do programa voltado para a qualificação dos professores de ensino 136 
fundamental, assim como enfatizou a importância de cursos especiais direcionados para a segunda 137 
licenciatura (nas modalidades presencial e à distância), e também de cursos de extensão de formação 138 
continuada. Conforme o Vice-Presidente do Conselho, a UNIPAMPA aderiu ao projeto e, segundo um 139 
estudo sobre as vagas ociosas, haveria a possibilidade de ofertar cerca de cento e cinco vagas neste 140 
semestre nos cursos em andamento.  O cronograma oficial do projeto já foi enviado à UNIPAMPA, fato 141 
desencadeador da necessidade de se pensar a respeito, principalmente no que concerne aos critérios de 142 
seleção dos candidatos, visto que representa uma nova forma de ingresso na Universidade. As planilhas 143 
serão recebidas a partir de fevereiro. A conselheira Ulrika Arns ressaltou que, a partir de conversas com as 144 
secretarias municipais de Educação de algumas cidades onde há UNIPAMPA, verificou-se a necessidade da 145 
oferta de cursos de capacitação de até sessenta horas, sugerindo que sejam levantadas, na Plataforma 146 
Freire, as necessidades dos municípios da área de abrangência da UNIPAMPA. As propostas deverão ser 147 
apresentadas logo, já com previsão de oferta de cursos para o primeiro semestre de dois mil e dez. O 148 
conselheiro Maurício Aires Vieira sugeriu que conste no edital dos cursos o encaminhamento das vagas 149 
ociosas do ENEM para esse tipo de ingresso. Submetida à aprovação dos Conselheiros, a proposta de 150 
inserir a Plataforma Freire como base para o ingresso na UNIPAMPA foi aprovada por unanimidade. 151 
Finalizando-se a discussão das pautas, passou-se aos assuntos gerais. O conselheiro Marco Antônio 152 
Fontoura Hansen informou aos demais conselheiros que o Campus Caçapava do Sul está planejando dois 153 
cursos novos a serem examinados oportunamente: Engenharia Sanitária e Ambiental e Geologia. O 154 
professor Jefferson Marçal da Rocha falou sobre o Seminário de Aperfeiçoamento Pedagógico, a ser 155 
realizado em março, e propôs a possibilidade do processo ser repensado, visto que os encontros não estão 156 
sendo tão produtivos quanto o esperado. Segundo o conselheiro, o aperfeiçoamento pedagógico poderia 157 
ser realizado na forma de oficinas nos respectivos Campus. O conselheiro Andrés Delgado Cañedo lembrou 158 
da coincidência da data do Seminário com a data da matrícula presencial. Segundo a Presidência, a data da 159 
matrícula presencial no calendário acadêmico será revista pela Pró-Reitoria de Graduação. O conselheiro 160 
Marcelo Cezar Pinto sugeriu que o Seminário de Aperfeiçoamento Pedagógico seja realizado durante a 161 
Semana Acadêmica da UNIPAMPA. A conselheira Nádia Fátima dos Santos Bucco comunicou que está 162 
sendo preparado um curso de Enologia para oferta no Campus Dom Pedrito. A conselheira Denise 163 
Teresinha da Silva sugeriu a realização da Reunião do CONSUNI do mês de março junto com o Seminário 164 
de Formação Pedagógica, para evitar dispêndio de custos em viagens. A Presidência salientou que a 165 
referida proposta será estudada. O conselheiro Felipe Batista Ethur propôs a criação de uma comissão 166 
custo-zero, com projetos de extensão voltados para o setor cultural e desportivo, sendo que a referida 167 
comissão poderia atuar via meios eletrônicos, utilizando-se de e-mail e voip. A acadêmica Vanessa Dias 168 
Espíndola relatou a criação de um projeto desse caráter no Campus Jaguarão. O conselheiro Marco Antônio 169 
Fontoura Hansen questionou se houve proposta de criação de uma fundação de apoio à UNIPAMPA. A 170 
Presidência afirmou que é necessário refletir a respeito. Sobre o assunto, o Pró-Reitor Luiz Osório Rocha 171 
dos Santos comentou que quando ocorrem casos de ingerência das fundações de apoio é um assunto 172 
controverso, principalmente se tratando das relações entre as universidades e as fundações em âmbito de 173 
gestão de recursos. O conselheiro lembrou da importância de pensar como propor as ações da fundação. O 174 
acadêmico Rodrigo Martins Dorado questionou sobre o calendário para eleições na UNIPAMPA. Carlos 175 



 

 
Arthur Saldanha Dias mencionou a decisão de haver outra eleição para os coordenadores de novos cursos. 176 
A Presidente afirmou que a decisão foi de que as coordenações pro tempore sejam substituídas por 177 
coordenações efetivas, havendo, assim, eleição. Os cursos que não tiveram eleição terão de fazê-la a partir 178 
de abril. O mesmo conselheiro questionou acerca dos encaminhamentos para os planos de saúde dos 179 
servidores. Segundo a Presidente, professora Maria Beatriz Luce, a Pró-reitoria de Gestão de Pessoal está 180 
muito atarefada, mas assim que for possível será formada uma comissão para cuidar do assunto. Nada 181 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA que vai assinada por mim, secretária que a redigiu e 182 
lavrou, pela Presidente que dirigiu os trabalhos e pelos que estiveram presentes na qualidade de 183 
participantes da Reunião. 184 


