
 
 

ATA Nº 26 – 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia sete de março de dois mil e doze, no Salão Camilo 
Moreira, na Prefeitura Municipal de Bagé, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. 
Presentes: Ulrika Arns (Presidente); Almir Barros dos Santos Neto (Vice-Presidente); os Diretores 
das Unidades: Alessandro Gonçalves Girardi, Fernando Junges, Rafhael Brum Werlang, no 
exercício da Direção do Campus Caçapava do Sul; Nádia Fátima dos Santos Bucco, Eloir Míssio, 
Maurício Aires Vieira, Luiz Edgar Araújo Lima, no exercício da Direção do Campus Santana do 
Livramento; Denise Teresinha da Silva,  Nara Rejane Zamberlan dos Santos e Carlos Maximiliano 
Dutra. Os representantes das Comissões Superiores: Vanderlei Folmer, da CSE; José Pedro 
Rebés Lima, da CSP; e Silvia Luci de Almeida Dias da CSExt; os Pró-Reitores: Everton Bonow, 
Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Vanessa Rabelo Dutra, Eduardo Ceretta Moreira, Elena Billig 
Mello, Simone Barros de Oliveira, Vera Lúcia Cardoso Medeiros e Ricardo José Gunski; os 
Docentes: Miro Bacin, Miriane Lucas Azevedo, Sérgio Meth, Igor Poletto, Carlos Aurélio Dilli 
Gonçalves, Cristian Ricardo Wittmann, Maristela Cortez Sawitzki, Eliana Mourgues Cogoy, Régis 
Sebben Paranhos, Leonardo Bidese de Pinho, Mário Jesus Tomas Rosales, Franck Maciel 
Peçanha, Hector Cury Soares, Roberlaine Ribeiro Jorge, Hélvio Rech e como convidada Tisa 
Echevarria Leite; os Técnico-Administrativos: Edgar Salles Brasil Neto, Reinaldo Wagner Charão 
Ferreira, Diogo Alves Elwanger, Émerson Oliveira Rizzatti, Laura Santos da Cunha e como 
convidado Frank Sammer Pahim; os Discentes: Emilene Oliveira de Bairro, Maicon Venes Pereira, 
Grégory de Sá Batista, Marcello Silva Cruz e Sara Moreno Cyrino Carvalho. A Presidente Ulrika 
Arns iniciou a Reunião dando posse aos novos conselheiros: a Pró-Reitora de Graduação, 
Professora Elena Maria Billig Mello, e a Pró-Reitora de Planejamento, Desenvolvimento e 
Avaliação, Professora Vanessa Rabelo Dutra. A Presidente do Conselho iniciou a Sessão 
empossando os novos conselheiros eleitos: Miriane Lucas Azevedo, Igor Poletto, Carlos Aurélio 
Dilli Gonçalves, Cristian Ricardo Wittmann, Eliana Mourgues Cogoy, Régis Sebben Paranhos, 
Leonardo Bidese de Pinho, Franck Maciel Peçanha, Hector Cury Soares, Roberlaine Ribeiro 
Jorge, Hélvio Rech, Sérgio Meth, Edgar Salles Brasil Neto, Reinaldo Wagner Charão Ferreira, 
Diogo Alves Elwanger, Émerson Oliveira Rizzatti, Laura Santos da Cunha, Emilene Oliveira de 
Bairro, Grégory de Sá Batista e Sara Moreno Cyrino Carvalho. A Professora Tisa Echevarria Leite, 
em nome dos conselheiros que trabalharam neste Conselho no biênio 2010/2011, deu as boas-
vindas aos novos conselheiros. Na sequência, o servidor técnico-administrativo Frank Pahim, em 
nome dos servidores técnico-administrativos, e o conselheiro discente Marcello Silva Cruz, em 
nome dos discentes, também deram as boas-vindas aos novos conselheiros. Logo após, 
pronunciaram-se em nome das representações discente, técnico-administrativa e docente 
respectivamente os conselheiros Emilene Oliveira de Bairro, Reinaldo Vagner Charão Ferreira e 
Miriane Lucas Azevedo. A Presidente do Conselho cumprimentou a todos e enfatizou o trabalho 
dos antigos conselheiros do CONSUNI. Destacou a importância de todos os atuais conselheiros 
fazerem parte de comissões. Disse que será feita uma solicitação ao NTIC para que seja criada 
uma intranet com todas as informações relativas ao Conselho. A pedido da Secretaria do 
CONSUNI, a Presidente solicitou a todos que encaminhassem ao e-mail da Secretaria os 
discursos feitos para que estes façam parte da memória do Conselho. Em seguida, abriu espaço 
para inscrições em assuntos gerais. O conselheiro Eduardo Ceretta solicitou tratar da alteração na 
data da próxima reunião. A conselheira Sara Carvalho solicitou a inclusão de assunto envolvendo 
as formaturas. 
 
Assunto: Informações da Reitoria. A Secretária Executiva do CONSUNI, Sara Mascarenhas 
Tarasuk, informou sobre o material de apoio enviado por e-mail a todos os conselheiros. A 
Presidente salientou a alteração no procedimento para aprovação de diárias para participação no 
CONSUNI, comunicando que as solicitações serão aprovadas pelas chefias imediatas nos 



 

respectivos Campus. A seguir, o conselheiro José Pedro Rebés Lima relatou sobre o andamento 
do Regimento dos Laboratórios. A conselheira Vera Medeiros informou que as Normas de 
Extensão devem ser apresentadas na próxima reunião. Segundo a Presidente, o Regimento do 
Hospital Veterinário, provavelmente, deve ser apresentado na próxima reunião do Conselho. O 
Vice-Reitor falou sobre as normas envolvendo a cobrança de multas por atraso na devolução de 
obras às Bibliotecas, comunicando que devem ser trazidas para a discussão na próxima reunião. 
Aproveitando o tema, o conselheiro Sérgio Meth trouxe ao Conselho o problema sobre o prazo 
exíguo para devolução de obras nas Bibliotecas e sobre a cobrança de multas a professores e 
alunos por atraso na devolução das obras. O Professor Almir disse que o objetivo é justamente 
esse, trazer esse assunto para apreciação do Conselho na próxima reunião. 
 
Assunto: Apreciação da Ata da 25ª Reunião Ordinária. Origem: Secretaria do CONSUNI. 
Decisão do Conselho: Aprovada com cinco abstenções. Abstiveram-se também todos os 
conselheiros empossados. 

Assunto: Escolha dos membros que comporão as Comissões Permanentes. A Professora Ulrika 
Arns informou que as Comissões Permanentes são três: Comissão de Relações Universidade-
Sociedade, da qual faziam parte cinco membros, sendo que atualmente ainda integra a Comissão 
a conselheira Daniela Benetti; a Comissão de Regimentos e Normas, composta por oito membros, 
sendo cinco docentes, dois técnicos e um discente; e a Comissão de Planejamento e Orçamento, 
então composta por três membros. Na sequência, fez a leitura do Art. 43 do Regimento do 
CONSUNI, o qual diz que as Comissões Permanentes são formadas por três membros, com 
mandato de um ano, havendo possibilidade de recondução. O conselheiro Hélvio Reck solicitou 
esclarecimento se as participações nas Comissões são permitidas tanto para titulares como para 
suplentes. O conselheiro Sérgio Meth perguntou se a participação nas Comissões é restrita a 
conselheiros ou se é permitida a participação de qualquer docente da Universidade. Foram 
esclarecidos que somente conselheiros podem participar das Comissões. A Presidente ainda 
comunicou aos conselheiros a consulta feita à CONJUR a respeito da participação dos membros 
suplentes nas Comissões. Segundo a Procuradora, o suplente é considerado membro eventual, o 
que significa que somente na ausência do titular é que ele pode participar. A Presidente sugeriu 
que houvesse um suplente para cada titular nas Comissões. O conselheiro Sérgio Meth propôs 
haver um suplente para cada comissão. O conselheiro Diogo Elwanger defendeu que haja pelo 
menos um representante de cada categoria em cada uma das Comissões Permanentes. O 
conselheiro Hector Cury Soares reiterou que segundo o Art. 43 do Regimento do CONSUNI as 
Comissões Permanentes devem ser compostas por três membros apenas e considerou que as 
alterações das normas devem ser encaminhadas pela Comissão de Regimentos e Normas. Dessa 
maneira, propôs que fossem eleitos unicamente três membros como previsto no Regimento. A 
conselheira Maristela Sawitzki, defendendo a composição e/ou manutenção de membros 
anteriores, falou da importância de todos terem ciência da quantidade de trabalho que implica a 
participação no CONSUNI e nas Comissões. Indicaram-se os nomes para comporem a Comissão 
de Relações Universidade-Sociedade: os professores Roberlaine Ribeiro Jorge, Nara Rejane 
Zamberlan dos Santos e Régis Sebben Paranhos; o TAE Edgar Salles Brasil Neto e o discente 
Grégory de Sá Batista. O conselheiro Cristian Ricardo Wittmann indicou o nome da conselheira 
Daniela Benetti para continuar compondo a Comissão de Relações Universidade-Sociedade. O 
conselheiro Reinaldo Charão sugeriu mais tempo para que se articulem os nomes a serem 
indicados para representar cada uma das categorias nas Comissões. O conselheiro Hélvio Reck 
propôs aumentar o número de membros nas Comissões, sendo cinco membros titulares e dois 
suplentes, havendo representação dos três segmentos. Propôs que fosse feita essa alteração no 
Regimento do CONSUNI e que na próxima Reunião fossem indicados os nomes para as 
Comissões. Em seguida, a Presidente fez a leitura dos nomes dos atuais componentes das 
Comissões Permanentes. O conselheiro Miro Bacin sugeriu mais tempo para discussão da 
formação das Comissões. A Reitora ressaltou a necessidade das Comissões estarem formadas 
para darem prosseguimento aos trabalhos. O conselheiro Marcello Cruz lembrou que a escolha 
dos membros das Comissões Permanentes já foi postergada uma vez e que não cabe ser 
postergada uma segunda vez. Considerou o número de cinco membros titulares por Comissão 



 

inviável, pois não permitiria a paridade representativa de cada categoria. O conselheiro Franck 
Maciel Peçanha manifestou a vontade de poder votar no candidato que quisesse, independente 
da categoria. O conselheiro Reinaldo Charão disse que se fala em escolha e não em votação e 
que cada categoria precisa fazer a sua indicação. A conselheira Vanessa Rabelo Dutra propôs 
que fosse feita naquela Reunião a votação para escolha dos três membros de cada Comissão 
Permanente e que, futuramente, alterando-se o Regimento, fosse feita a recomposição das 
Comissões. O conselheiro Cristian Ricardo Wittmann sugeriu a formação das Comissões 
Permanentes conforme o Art. 43 do Regimento do CONSUNI, deixando a opção a cada 
conselheiro de votar baseado na paridade ou na afinidade, reformulando-se as regras de 
composição das Comissões Permanentes e Especiais futuramente. O conselheiro Eloir Míssio 
lembrou que para a Comissão de Planejamento e Orçamento falta apenas a escolha do membro 
representante dos servidores técnico-administrativos. A conselheira Nádia Bucco trouxe a 
proposta de seguir o Regimento, mas ficando acordado de que seriam Comissões pro tempore, 
sendo que na próxima reunião a Comissão de Legislação e Normas apresentaria todas as 
propostas de alteração nas normas referentes às Comissões, sendo então feitas as 
recomposições nas Comissões Permanentes. O conselheiro Hector Soares foi enfático na 
afirmação de que o Regimento do CONSUNI não poderia ser desrespeitado e que as Comissões 
Permanentes são compostas por somente três membros. O conselheiro Cristian Wittmann disse 
não haver no Regimento previsão legal para Comissão pro tempore. Afirmou também que, 
infringindo-se o estabelecido no Regimento, estarão cometendo “vício formal”, e tudo o que for 
praticado pela Comissão não terá, então, validade. Dessa forma, a Presidente fez o 
encaminhamento para escolha das Comissões Permanentes e obteve o consentimento dos 
conselheiros. Consultou o Conselho se a votação seria aberta ou secreta. O conselheiro Sérgio 
Meth salientou ser dos pontos da sua campanha as votações abertas no CONSUNI. Decidiu-se 
por votação aberta. O conselheiro Régis Sebben solicitou a retirada da sua candidatura à 
Comissão de Relações Universidade-Sociedade. Em seguida, cada um dos candidatos à 
Comissão de Relações Universidade-Sociedade fez sua apresentação pessoal. Manifestaram-se 
Roberlaine Ribeiro Jorge, Nara Rejane Zamberlan dos Santos, Edgar Salles Brasil Neto e Grégory 
de Sá Batista. Em seguida, a Presidente consultou se a votação seria por categoria ou se seriam 
escolhidos os três mais votados. Decidiu-se pelo voto por categoria. Logo após, votou-se a 
inclusão do conselheiro Edgar Salles Brasil Neto como representante dos servidores técnico-
administrativos na Comissão de Relações Universidade-Sociedade, sendo aprovada com trinta 
votos, havendo seis abstenções. O conselheiro Hélvio Rech fez declaração de voto ressaltando 
que se absteve devido a ter defendido, durante todo o debate, o aumento do número de membros 
nas Comissões. Votou-se a inclusão do conselheiro Grégory de Sá Batista como representante 
dos discentes na Comissão de Relações Universidade-Sociedade, sendo aprovada com trinta e 
um votos, havendo oito abstenções. A seguir, votou-se a inclusão de um dos conselheiros 
Roberlaine Ribeiro Jorge, Nara Rejane Zamberlan dos Santos ou Daniella Benetti como 
representante dos docentes na Comissão de Relações Universidade-Sociedade. O conselheiro 
Roberlaine recebeu nove votos, a conselheira Nara seis votos e a conselheira Daniella Benetti foi 
escolhida com vinte votos. Houve sete abstenções para esta categoria. Em seguida, passou-se a 
discutir a composição da Comissão de Regimentos e Normas. Os nomes indicados foram os dos 
conselheiros Fernando Junges, Hector Cury Soares, Diogo Alves Elwanger e Marcello Cruz. Os 
candidatos fizeram sua apresentação pessoal. Em seguida, votou-se a inclusão do conselheiro 
Marcello Cruz como representante discente na Comissão de Regimentos e Normas, sendo 
aprovada com vinte e seis votos havendo nove abstenções. Votou-se a inclusão do conselheiro 
Diogo Alves Elwanger como representante técnico-administrativo na Comissão de Regimentos e 
Normas, sendo aprovada com vinte e nove votos tendo cinco abstenções. Na sequência, votou-se 
a participação de um dos conselheiros Fernando Junges ou Hector Soares para a representação 
docente na Comissão de Regimentos e Normas, sendo o conselheiro Fernando escolhido com 
dezoito votos enquanto o conselheiro Hector teve dezesseis votos. Houve seis abstenções para 
esta categoria. Passou-se à Comissão de Planejamento e Orçamento. O conselheiro Fernando 
Junges retirou seu nome da Comissão. Foram indicados os seguintes nomes para comporem a 
Comissão juntamente com o conselheiro Maicon Venes Pereira: Cristian Ricardo Wittmann e 



 

Émerson Oliveira Rizzatti. Em votação, os dois conselheiros foram eleitos havendo três 
abstenções.  

Assunto: Escolha dos membros das Comissões Especiais. A Presidente propôs que a escolha 
dos membros dessas Comissões fosse feita na próxima reunião do Conselho. Decisão do 
Conselho: A proposta foi colocada em votação, sendo aprovada com três votos contrários e três 
abstenções. 
 
Assuntos Gerais: O conselheiro Eduardo Ceretta apresentou a proposta de que seja alterada a 
data da próxima reunião para a última quinta-feira de março, dia vinte e nove, em função da 
dificuldade de transporte devido à realização de outros eventos concomitantes com a data prevista 
para a Reunião. Em votação, a proposta foi aprovada com vinte e sete votos a favor, um contrário 
e onze abstenções. A Presidente comunicou que a Reunião será em São Gabriel. A seguir, a 
conselheira Sara Carvalho expôs que a quantidade de convites destinada para formandos, que 
inicialmente era de vinte convites, agora era de dez convites por formando. Também informou que 
o assunto já está sendo tratado pela Direção do Campus Santana do Livramento. O conselheiro 
Maicon Venes solicitou que a música nas cerimônias de formatura possa ser escolhida pelos 
formandos, bem como que a entrega de diploma possa ser feita por algum familiar que tenha a 
mesma formação. A Presidente Ulrika Arns explicou que será feita uma reunião para repensar as 
regras das formaturas. A conselheira Vanessa Rabelo Dutra disse não existir limite para convites 
por formandos. 
  
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta minutos, foi encerrada a Reunião e 
lavrada a presente Ata, assinada pela Professora Ulrika Arns, Presidente do CONSUNI, e por 
mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI. As declarações desta 
Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta, considerando a falha devido à falta de 
energia elétrica. 
 
 
 


