
 

ATA Nº 27 – 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Às nove horas e dez minutos do dia vinte e nove de março de dois mil e doze, no Salão do Hotel 
São Luiz, em São Gabriel, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Ulrika 
Arns (Presidente); os Diretores das Unidades: Alessandro Gonçalves Girardi; Fernando Junges, 
Nádia Fátima dos Santos Bucco, Eloir Míssio, Adriana Nascimento Bodolay, representando a 
Direção do Campus Jaguarão; Daniela Vanila Nakalski Benetti, Denise Teresinha da Silva, Nara 
Rejane Zamberlan dos Santos e Carlos Maximiliano Dutra; os representantes das Comissões 
Superiores: de Ensino, Vanderlei Folmer; de Pesquisa, Paloma Cardoso da Rosa; e de Extensão 
Silvia Luci de Almeida Dias; os Pró-Reitores: Cleidi Victória Pinto, Luíza Chaves Gastal, 
substituta do Pró-Reitor de Administração; Cláudia Denise Tôndolo, Eduardo Ceretta Moreira, 
Elena Maria Billig Mello, Simone Barros de Oliveira e Ricardo José Gunski; os Docentes: Paulo 
Rodinei Soares Lopes, Miriane Lucas Azevedo, Miro Bacin, Igor Poletto, Carlos Aurélio Dilli 
Gonçalves, Cristian Ricardo Wittmann, Maristela Cortez Sawitzki, Eliana Mourgues Cogoy, Régis 
Sebben Paranhos, Leonardo Bidese de Pinho, Hector Cury Soares, Roberlaine Ribeiro Jorge e 
Hélvio Rech; os Técnico-Administrativos: Edgar Salis Brasil Neto, Reinaldo Charão Ferreira, 
Diogo Alves Elwanger, Paulo de Tarso Irizaga Pereira e Laura Santos da Cunha; os Discentes: 
Emilene Oliveira de Bairro, Maicon Venes Pereira, Grégory de Sá Batista, Marcello Silva Cruz, 
Tiago José de Santana Júnior; e o representante da comunidade externa: Hildebrando Santos 
dos Santos. A Presidente Ulrika Arns iniciou a Reunião dando posse aos novos conselheiros: 
Paulo Rodinei Soares Lopes, Paulo de Tarso Irizaga Pereira, Tiago José de Santana Júnior, 
Luiza Gastal e Adriana Bodolay. Em seguida, a Presidente questionou se havia inclusões em 
assuntos gerais. O conselheiro Tiago Júnior trouxe a solicitação de informação dos estudantes 
do Campus São Gabriel sobre obras que já deveriam ter sido entregues, assim como trouxe 
reclamação dos alunos a respeito do transporte e da acessibilidade ao Campus. Segundo o 
conselheiro, os estudantes solicitaram que a Direção do Campus e a Reitoria dialoguem com a 
Prefeitura para resolver esses problemas. Na sequência, a conselheira Maristela Sawitzki sugeriu 
a inclusão de pauta sobre o PDI da Universidade. O conselheiro Edgar Salis Brasil Neto pediu a 
inclusão de pauta de esclarecimentos em relação ao processo de insalubridade e da implantação 
de GT para estudo de viabilidade de jornada de trabalho reduzida dos servidores. O conselheiro 
Hélvio Rech propôs uma inversão de pauta, colocando o item sete no lugar do item quatro. O 
conselheiro Marcello Cruz solicitou, em nome dos estudantes, política sobre o uso da internet nos 
Campus para haver uma padronização na forma de acesso. Também mencionou a necessidade 
de padronização do seguro nas ocasiões em que os discentes saem para atividades externas. A 
conselheira Adriana Bodolay requereu a inclusão de agradecimento específico do Campus 
Jaguarão, em nome da Direção. A conselheira Silvia Luci de Almeida Dias solicitou a exclusão de 
pauta do item cinco, o qual trata das Normas de Extensão. Em nome da Comissão de 
Regimentos e Normas, o conselheiro Fernando Junges endossou a retirada de pauta do item 
cinco. A Presidente perguntou qual a previsão de apresentação das Normas de Extensão. A 
conselheira Silvia disse que serão apresentadas em maio. O conselheiro Marcello Cruz pediu o 
compartilhamento das Normas de Extensão antes de serem apresentadas ao CONSUNI. Em 
seguida, colocou-se em votação a exclusão de pauta das Normas de Extensão. A retirada de 
pauta foi aprovada, tendo um voto contrário e uma abstenção. Logo após, votou-se a inversão de 
pauta proposta pelo conselheiro Hélvio Rech, sendo aprovada por UNANIMIDADE. A Presidente 
justificou a ausência do Vice-Presidente, Professor Almir Barros da Silva Santos Neto, e das 
conselheiras Vera Lúcia Cardoso Medeiros e Amélia Rota Borges de Bastos, os quais se 
encontravam no Campus Caçapava em função do processo de avaliação de Curso.  

 



 

Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. A Presidente falou a respeito 
da ocorrência envolvendo a recepção aos calouros no Campus Bagé e mencionou a necessidade 
de se repensar as manifestações de recepção aos calouros. Afirmou ter sido formada uma 
Comissão para apurar os fatos e punir se for necessário. Elogiou o trabalho da ACS possibilitando 
o encaminhamento à mídia das explicações sobre o ocorrido. O conselheiro Fernando Junges, 
Diretor do Campus Bagé, explicou sobre o ocorrido e sobre o acompanhamento prestado ao 
discente que sofreu o trote ao ingerir bebida alcoólica fora do Campus. Explicou que os calouros 
assinaram um termo se responsabilizando a participar do trote, mas ressaltou a necessidade de 
que a recepção envolva atividades saudáveis. Disse que a delegada encarregada do caso já 
colocou a Universidade isenta da responsabilidade, mas que está investigando como o menor 
teve acesso à bebida alcoólica. O conselheiro comunicou ter solicitado um relatório por parte dos 
Diretórios Acadêmicos e dos veteranos responsáveis pelo trote, sendo que serão escutadas todas 
as partes envolvidas no fato para então ser repassado um parecer ao Gabinete da Reitora. O 
conselheiro Marcello Cruz compartilhou sobre o assunto do trote. Reportou a reclamação do 
Diretório de que a nota divulgada pela Universidade deu a entender que o trote teria sido realizado 
pelo Diretório. Afirmou a necessidade de haver campanhas na Universidade promovendo o trote 
solidário. O conselheiro Maicon Venes Pereira disse que no Campus Alegrete se procura não 
designar a acolhida aos calouros como trote e nem designar os calouros como “bixos”, procurando 
também evitar com que os calouros sejam constrangidos a participar das atividades ou sofram 
algum tipo de humilhação. Informou que a recepção no Campus Alegrete é feita com uma gincana 
em área pública. Cientificou terem sido arrecadadas mais de duas toneladas de alimentos a serem 
distribuídas às comunidades carentes. A Presidente enfatizou não se desvincular a figura do 
cidadão do membro da comunidade acadêmica da UNIPAMPA. O conselheiro Tiago Júnior 
manifestou ser um erro por parte da Universidade infligir punição nesse caso, pois se trata de um 
ambiente acadêmico e pedagógico. A conselheira Maristela Sawitzki deu ciência sobre o acidente 
em que se envolveram os calouros de Uruguaiana em função do trote. Questionou sobre o 
trabalho que está sendo feito com os veteranos em relação ao perfil humanista do egresso. 
Considerou a importância dos Diretórios Acadêmicos somarem com toda a comunidade a 
responsabilidade pela acolhida aos calouros. Manifestou que situações como as apresentadas 
requerem punição. O conselheiro Fernando Junges falou da ressocialização do próprio estudante 
que sofreu o trote. Destacou serem os Diretórios Acadêmicos os meios de comunicação com a 
comunidade acadêmica. A conselheira Daniela Benetti falou sobre o Regimento da Universidade, 
que trata dos direitos e deveres dos discentes. A conselheira Emilene Oliveira de Bairro 
considerou haver falta de diálogo entre os alunos, professores, assistentes sociais. O conselheiro 
Grégory de Sá Batista trouxe de seu Campus a sugestão de uma Disciplina Complementar de 
Graduação (DCG) envolvendo a recepção aos calouros, inclusive abordando tópicos de 
legislações, com o objetivo de uma conscientização discente. Logo após, o conselheiro Eduardo 
Ceretta falou a respeito do PBDA, comunicando terem recebido aproximadamente quinhentas 
propostas de projetos, sendo divididas em ensino, pesquisa e extensão. A conselheira Elena Billig 
Mello esclareceu que como não houve trinta propostas para projetos de Ensino, foram revertidas 
para monitoria. A respeito do Ciências Sem Fronteira, o conselheiro Ceretta comunicou que quatro 
alunos foram contemplados com bolsas para o exterior: um de São Gabriel, dois de Uruguaiana e 
um de Bagé. Afirmou estarem em negociação com as universidades para que os alunos fiquem 
um ano nos Estados Unidos. Com relação ao Jovens Talentos, o conselheiro Ceretta disse que o 
CNPq criou o Programa voltado para instituições que comportam um único Campus. Cientificou 
ter o Professor Ricardo Gunski salientado em reunião com o CNPq o fato de a UNIPAMPA ser 
multicampi, manifestando a necessidade de haver provas em todos os Campus. Contudo, disse 
haver a ordem de que se selecione um único local para realização das provas para o Jovens 
Talentos. Informou ter sido a prova marcada para o dia vinte e nove de abril. Enfatizou que está 
sendo pensado o Campus Bagé para acomodar os mil e quinhentos alunos inscritos. Em função 
do transporte até o local, pediu aos colegas para consultarem os estudantes que efetivamente irão 
participar do processo. A Professora Ulrika Arns reforçou a solicitação do conselheiro Ceretta de 
que somente os que efetivamente forem fazer as provas se inscrevam para o transporte. Em 
seguida, informou ter havido mais de mil inscrições para o Programa de Permanência. Salientou a 
necessidade de mais recursos para atender ao Programa. Defendeu que o recurso Plano Nacional 



 

de Assistência Estudantil (Pnaes) seja distribuído a partir do perfil socioeconômico dos estudantes 
e não mais por aluno equivalente. Logo após, comunicou que o Campus Jaguarão está sediando 
o Fórum Gaúcho Oriental de Educação, no qual foram homenageados o Governador do Estado, 
Tarso Genro, e a ex-Reitora da UNIPAMPA, Professora Maria Beatriz Luce. Também registrou a 
realização de uma reunião em Quaraí a respeito da Gestão da Bacia Hidrográfica do Quaraí. 
Afirmou que a Universidade assumirá a gestão da Bacia Hidrográfica. Também ressaltou que o 
assunto será tratado com os Campus Santana do Livramento, Caçapava e Bagé. Mencionou 
ainda o convite da Secretaria de Relações Internacionais da Presidência da República para a 
UNIPAMPA participar do Projeto de Governança Fronteiriça, o qual é coordenado pela UFPel 
envolvendo universidades brasileiras, uruguaias, argentinas e paraguaias. Por último, comunicou 
que na segunda-feira houve uma reunião com a CGU em Porto Alegre sobre o acesso à 
informação pública, para que até o dia dezesseis de maio as instituições públicas implantem o 
Sistema de Informação ao Cidadão (SIC). Nesse sentido, disse que o Portal da Transparência 
será o Sistema de Informação ao Cidadão (SIC), não havendo mais a necessidade de instalação 
da Ouvidoria.   
 
Assunto: Apreciação da Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária do CONSUNI. Origem: 
Secretaria do CONSUNI. Decisão do Conselho: Aprovada com cinco abstenções. 
 
Assunto: Escolha dos Membros que comporão as Comissões Especiais. Comissões Especiais: 
Iniciou-se pela Comissão do Regimento da Reitoria. A conselheira Claudia Denise Tôndolo disse 
que ela e os anteriores membros da Comissão não conseguiram iniciar o trabalho em função de 
outras demandas. A conselheira Claudia se dispôs a continuar na Comissão. Dispuseram-se a 
participar da Comissão do Regimento da Reitoria os conselheiros Hélvio Rech, Émerson Rizzatti e 
Maicon Venes Pereira. A conselheira Maristela Sawitzki falou da Portaria que estabelece a 
estrutura organizacional da Universidade. Manifestou a necessidade de rever essa estrutura para 
não haver retrabalho por parte das comissões. Afirmou que no seu entendimento a PROPLAN 
pode conduzir esse processo. A Professora Ulrika Arns lembrou estarem aguardando pelo Projeto 
de Lei. Informou que dentro das instituições passarão a ser sete pró-reitorias e dentro dessa 
estrutura será repensada a da UNIPAMPA. O conselheiro Fernando Junges considerou a 
importância de ser revisto o papel do Coordenador Acadêmico. De acordo com a Presidente, 
provavelmente será necessário haver um coordenador adjunto ou um diretor adjunto para haver 
suporte à Coordenação Acadêmica. O Conselho aprovou a composição da Comissão de 
Regimento da Reitoria: Claudia Denise Tôndolo, Hélvio Rech, Émerson Rizzatti e Maicon Venes 
Pereira. Passou-se à Comissão de Regimento dos Campus. O conselheiro Fernando Junges 
esclareceu que a Comissão formada por ele e pelos conselheiros Maria de Fátima Ribeiro e 
Carlos Dutra fez uma minuta do Regimento dos Campus, a qual recebeu resposta apenas do 
Campus Santana do Livramento. Enfatizou que o Regimento dos Campus depende de alterações 
no Regimento Geral. Definiram-se os seguintes nomes para a Comissão do Regimento dos 
Campus: Fernando Junges, Grégory de Sá Batista, Laura Santos da Cunha, Paulo Rodinei Soares 
Lopes e Diogo Alves Elwanger. A conselheira Maristela Sawitzki propôs a alteração da estrutura 
organizacional. Falou da necessidade de a Universidade construir seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI). A Professora Ulrika Arns enfatizou que repensar as estruturas é um trabalho a 
ser realizado em conjunto. O conselheiro Hélvio Rech afirmou que as comissões devem definir as 
linhas gerais a nortearem os trabalhos, cabendo ao CONSUNI tratar das principais questões da 
Universidade, abrindo, para isso, um amplo espaço de debate. Na sequência, aprovaram-se os 
nomes propostos para a Comissão do Regimento dos Campus. Seguiu-se então para a Comissão 
de Revalidação de Diplomas Estrangeiros. Nomes indicados e aprovados para a Comissão: Tiago 
José de Santana Júnior, Ricardo José Gunski e Diogo Alves Elwanger. Logo após, os 
conselheiros discentes propuseram que eles cinco fizessem parte da Comissão de Programas 
Estudantis, ficando essa assim formada: Igor Poletto, Simone Barros de Oliveira, Marcello Silva 
Cruz, Maicon Venes Pereira, Grégory de Sá Batista, Emilene Oliveira de Bairro e Tiago José de 
Santana Júnior. Em seguida, formou-se a Comissão do Programa de Qualidade de Vida no 
Trabalho: Nádia Fátima dos Santos Bucco, Reinaldo Charão, Laura Santos da Cunha, Claudia 
Denise Tôndolo e Emilene Oliveira de Bairro. Na sequência, discutiu-se a Comissão do Programa 



 

de Avaliação de Desempenho. A Reitora solicitou que o número de componentes dessa Comissão 
seja condizente, pois no ano passado houve dezesseis membros, o que considerou insustentável. 
O conselheiro Hélvio Rech sugeriu os nomes dos conselheiros Hector Cury Soares e Maristela 
Sawitzki. Formou-se a Comissão com os seguintes conselheiros: Hector Cury Soares, Laura 
Santos da Cunha, Marcello Silva Cruz, Maristela Sawitzki, Hélvio Rech, Miriane Lucas Azevedo, 
Reinaldo Charão e Vanessa Rabelo Dutra. O conselheiro Diogo Alves Elwanger defendeu a 
criação da Comissão Interna de Supervisão de Carreira dos Técnico-Administrativos. O 
conselheiro Hector Soares considerou fundamental estabelecer prazos para o trabalho das 
comissões. A Presidente disse que ao término da composição das comissões começariam a ser 
pensados os prazos para os trabalhos de cada comissão. Seguiu-se para a Comissão de 
Alteração das Normas de Eleições. Definiram-se os seguintes nomes: Edgar Salis Brasil Neto, 
Cristian Ricardo Whittmann, Tiago José de Santana Júnior e Hélvio Rech. Passou-se à Comissão 
de Alocação de Vagas Docentes: Leonardo Bidese de Pinho, Paulo Rodinei Soares Lopes, 
Daniela Vanila Nakalski Benetti, Eloir Míssio, Maicon Venes Pereira, Carlos Maximiliano Dutra, 
Denise Teresinha da Silva, Elena Maria Billig Mello e Carlos Aurélio Dilli Gonçalves. O 
Conselheiro Carlos Dilli propôs criar na página eletrônica do CONSUNI um link para cada 
Comissão, disponibilizando-se as atas das reuniões das comissões, bem como as minutas dos 
trabalhos. A conselheira Daniela Benetti propôs que a alocação de vagas docentes esteja atrelada 
a encargos docentes, sendo então Comissão de Alocação de Vagas Docentes e Encargos 
Docentes. Em votação, a proposta foi aprovada com uma abstenção. Na sequência, fez-se a 
composição da Comissão de Normas para a Concessão de Títulos e Dignidades Universitárias: 
Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Nara Rejane Zamberlan, Edgar Salis Brasil Neto, Emilene Oliveira 
de Bairro e Elena Maria Billig Mello. O conselheiro Hélvio Rech ponderou que algumas comissões 
não poderão ter prazos estabelecidos. O conselheiro Fernando Junges sugeriu que na primeira 
reunião de cada comissão seja estabelecido o prazo e esse seja apresentado na próxima reunião 
do Conselho. O conselheiro Hélvio enfatizou a importância de um encontro com as comissões 
anteriores para saberem em que estágio está o trabalho. O Conselho acordou que na Reunião de 
vinte e seis de abril será apresentado o cronograma das comissões. Logo após, a Professora 
Ulrika Arns abriu espaço para uma manifestação dos estudantes, os quais solicitaram melhora na 
infraestrutura do Campus São Gabriel. A Presidente destacou a preocupação da Reitoria de que 
todos os Campus tenham uma excelente infraestrutura. O conselheiro Marcello Cruz solicitou aos 
colegas discentes que façam os encaminhamentos das reivindicações aos representantes 
discentes do CONSUNI. O conselheiro Tiago Júnior pediu que os técnico-administrativos, os 
docentes e os discentes se unam em prol da UNIPAMPA. A conselheira Nara Rejane Zamberlan 
dos Santos disse que a Direção do Campus São Gabriel está aberta para receber as 
reivindicações. O conselheiro Eloir Míssio também ressaltou as dificuldades de infraestrutura do 
Campus Itaqui, destacando que o corpo docente tem feito a diferença perante as adversidades. O 
Pró-Reitor de Obras e Manutenção, Cleidi Victória Pinto, salientou a grande demanda de 
infraestrutura em todos os Campus. Informou que a Pró-Reitoria recebeu, em dois mil e onze, o 
desafio de fazer projetos no montante de quarenta milhões de reais em obras. De acordo com o 
Pró-Reitor, o orçamento é discutido com todos para saber como será usado. Afirmou terem 
conseguido contemplar quase que a totalidade das solicitações. Quanto às dificuldades, 
esclareceu que as empresas das regiões não estavam preparadas para atender as demandas da 
Universidade. Explicou que a Pró-Reitoria de Obras e Manutenção está visitando os Campus para 
que dois mil e treze comece a ser pensado agora. O conselheiro Diogo Alves Elwanger salientou a 
importância de se unirem para construir uma universidade melhor. O conselheiro Hector Cury 
Soares sugeriu buscarem as vias oficiais para conseguirem a infraestrutura. Em seguida, o 
conselheiro Hélvio Rech solicitou o envio da planilha de todas as obras da UNIPAMPA. Às doze 
horas e cinquenta minutos, a Presidente interrompeu a Sessão para almoço. Às quatorze horas e 
vinte e cinco minutos, reiniciou-se a Reunião com a posse da Professora Amélia Rota Borges de 
Bastos. No período da tarde, além da conselheira Amélia Rota Borges de Bastos, juntaram-se 
também aos demais presentes os conselheiros Almir Barros da Silva Santos Neto e Vera Lúcia 
Cardoso Medeiros. O conselheiro Hélvio Rech não participou da Sessão neste período. 
 



 

Assunto: Proposta de criação de Comissão Especial para Assuntos de Inclusão e Acessibilidade. 
Relatoria: Conselheiro Reinaldo Charão Ferreira. O conselheiro fez a leitura de um manifesto 
sobre a evolução pragmática das deficiências. Afirmou não existir acessibilidade na UNIPAMPA. 
Relatou o caso de que o Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) em Uruguaiana não 
soube prestar, no momento da matrícula, o atendimento adequado a duas pessoas surdas 
aprovadas no processo seletivo devido à falta de profissionais intérpretes de Libras. A conselheira 
Claudia Tôndolo disse que a PROGESP tem conhecimento dessa demanda. Informou existir um 
profissional intérprete de Libras atualmente vinculado à PROGRAD e que a Universidade 
conseguiu mais um código de vaga a ser contemplado no próximo concurso. O conselheiro 
Reinaldo Charão salientou a importância da Universidade se antecipar a essas demandas. A 
conselheira Amélia de Bastos disse que alguns cursos não estão sendo reconhecidos pela falta de 
acessibilidade a portadores de deficiência. A Professora Ulrika Arns afirmou que essa Comissão, 
além de regulamentar a questão da acessibilidade na UNIPAMPA, poderá analisar todos os 
projetos envolvendo a inclusão e a acessibilidade. A conselheira Maristela Sawitzki afirmou 
acreditar ser papel das pró-reitorias de Planejamento e também de Graduação regulamentar esse 
processo da acessibilidade e inclusão. Ponderou caber ao Conselho avaliar os projetos, e não 
fazer a gestão universitária. A conselheira Nádia Fátima dos Santos Bucco propôs aumento no 
número de vagas no Curso de Libras, sendo este disponibilizado em todos os Campus. O 
conselheiro Diogo Alves Elwanger sugeriu a criação de um grupo de trabalho que fosse a cada 
Campus levantar as necessidades infraestruturais para atender aos portadores de necessidades 
especiais. Para a conselheira Denise Teresinha da Silva, os grupos de trabalho formados 
precisam mostrar ação e resultados. O conselheiro Reinaldo Charão reiterou a importância da 
criação da Comissão. A conselheira Emilene Oliveira de Bairro se colocou à disposição para fazer 
parte da Comissão. Perguntou sobre a possibilidade da Comissão ser inserida no Programa de 
Qualidade de Vida. O conselheiro Paulo Rodinei Lopes propôs a criação de uma coordenadoria no 
Gabinete da Reitora para tratar desse assunto. O conselheiro Leonardo Bidese de Pinho 
questionou se a acessibilidade não deveria ser responsabilidade do NInA. O conselheiro Marcello 
Cruz reforçou a posição do conselheiro Leonardo. A conselheira Laura Santos da Cunha defendeu 
a criação da Comissão como forma de averiguar o que está faltando nos Campus. A conselheira 
Eliana Cogoy explanou sobre a criação do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NInA). O 
conselheiro Vanderlei Folmer considerou a necessidade do tema da inclusão e acessibilidade ser 
tratado na formação de todas as áreas. O conselheiro sugeriu que essa Comissão tenha a 
competência específica de avaliar e propor políticas gerais de acessibilidade na Universidade. A 
conselheira Daniela Benetti falou a respeito da acessibilidade no Campus Santana do Livramento. 
Colocou-se em votação a criação da Comissão Especial para Assuntos de Inclusão de 
Acessibilidade tendo essa a atribuição de avaliar e propor as políticas de acessibilidade na 
UNIPAMPA. Decisão do Conselho: Aprovada a criação tendo três votos contrários e duas 
abstenções. O conselheiro Régis Sebben Paranhos afirmou que a maioria dos problemas de 
acessibilidade podem e devem ser tratados pela Pró-Reitoria de Obras. Na sequência, definiram-
se os nomes a comporem a Comissão Especial: Reinaldo Charão Ferreira, Emilene Oliveira de 
Bairro, Edgar Salis Brasil Neto e Simone Barros de Oliveira e Elena Maria Billig Mello. 
 
Assunto: Pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR U-S), conselheiros 
Daniela Vanila Nakalski Benetti, Edgar Salis Brasil Neto e Grégory de Sá Batista. Processo: 
23100.000890/2011-98. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Convênio com a Prefeitura Municipal 
de Alegrete visando a elaboração de Projeto Urbanístico para a Av. Tiaraju.  Relatoria: 
Conselheira Daniela Benetti. Parecer 7/2012 da CR U-S: Favorável à aprovação do Convênio. 
Decisão do Conselho: Aprovado com duas abstenções. Processo: 23100.00891/2011-32. 
Origem: Campus São Gabriel. Objeto: Acordo de Cooperação com a Associação de Apicultores 
de São Gabriel visando o desenvolvimento e mútuo assessoramento na realização de pesquisa, 
ensino e extensão. Relatoria: Conselheira Daniela Benetti. Parecer 8/2012: Favorável à 
aprovação do Acordo de Cooperação. Decisão do Conselho: Aprovado com duas abstenções. 
Processo: 23100.000892/2011-87. Origem: Campus São Gabriel. Objeto: Acordo de 
Cooperação com a Câmara de Vereadores de São Gabriel visando o desenvolvimento e o mútuo 
assessoramento no desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão. Relatoria: Conselheira 



 

Daniela Benetti. Parecer 9/2012: Favorável à aprovação do Acordo de Cooperação. Decisão do 
Conselho: Aprovado com duas abstenções. Processo: 23100.001416/2011-83. Origem: 
Campus São Gabriel. Objeto: Convênio com a UFSM visando o desenvolvimento de projeto de 
pesquisa “Estudo dos efeitos da exposição de drosophila melanogaster a mercuriais sobre a 
fosforilação e expressão de proteínas de transdução de sinal, expressão gênica e sistema 
antioxidante”. Relatoria: Conselheira Daniela Benetti. Parecer 10/2012: Favorável à aprovação 
do Convênio. Decisão do Conselho: Aprovado com duas abstenções. Processo: 
23100.001777/2011-20. Origem: Campus Bagé. Objeto: Acordo de Cooperação com a 
Universidade do Minho (Portugal), visando estabelecer a base de cooperação acadêmico-
científico-cultural entre as duas Universidades. Relatoria: Conselheira Daniela Benetti. Parecer 
11/2012: Favorável à aprovação do Acordo de Cooperação. O conselheiro Vanderlei solicitou 
esclarecimentos sobre o intercâmbio de docentes e discentes. Explicou a professora Daniela que 
a partir da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) é possível fazer intercâmbio com a 
Universidade do Minho. Ressaltou a necessidade de fazer acordos específicos por área para 
novos intercâmbios. Decisão do Conselho: Aprovado com duas abstenções. Processo: 
23100.000888/2011-19. Origem: PROEXT. Objeto: Parceria com o Município de Bagé visando a 
realização da Segunda Edição do Festival Internacional de Música na cidade de Bagé. Relatoria: 
Conselheira Daniela Benetti. Parecer 12/2012: Favorável à aprovação da Parceria. Decisão do 
Conselho: Aprovada com cinco abstenções. Processo: 23100.002036/2011-66. Origem: 
PROEXT. Objeto: Convênio com o Município de Bagé objetivando a realização do Terceiro 
Festival de Cinema da Fronteira. Relatoria: Conselheira Daniela Benetti. Parecer 13/2012: 
Favorável à aprovação do Convênio. O conselheiro Régis Sebben Paranhos solicitou 
esclarecimentos sobre a quantidade de diárias para o Festival. A conselheira Vera Medeiros 
explicou que os recursos usados foram captados pelo Município de Bagé e que os recursos 
financeiros disponibilizados pela UNIPAMPA provêm do projeto “Cinema na Escola”, selecionado 
no Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada, da PROEXT. Informou não ter havido 
repasse de recursos entre a UNIPAMPA e o Município de Bagé. Decisão do Conselho: Aprovado 
com sete abstenções. Processo: 23100.000914/2009-94. Origem: Campus São Gabriel. Objeto: 
Termo de Doação da EMBRAPA Amazônia Oriental referente à doação de um microscópio e um 
notebook. Relatoria: Conselheira Daniela Benetti. Parecer 14/2012: Favorável à aprovação do 
Termo de Doação. Decisão do Conselho: Aprovado com três abstenções. 
 
Assuntos Gerais: A conselheira Claudia Tôndolo explicou sobre o pagamento da insalubridade 
aos servidores. Mencionou o esforço para conseguir um médico responsável pelos laudos, 
possibilitando assim o recebimento da insalubridade. Explicou que a lei limita os códigos de vagas 
a médicos do trabalho e engenheiros do trabalho. Comunicou que há um novo processo para 
concurso, no qual serão incluídas as vagas do médico e do engenheiro. Por enquanto, o 
conselheiro engenheiro Cleidi Victória Pinto será o responsável pela ratificação dos laudos 
contando com o apoio de um técnico em segurança do trabalho que está alocado na PROGESP. 
Em seguida, a conselheira esclareceu sobre a constituição do grupo de trabalho responsável por 
analisar a viabilidade de implementar a jornada de trinta horas de trabalho semanal. Salientou ter 
sido um compromisso da gestão anterior da Universidade, sendo que ainda não foram indicados 
todos os nomes a comporem a Comissão. O conselheiro Diogo Alves Elwanger disse que a 
gestão anterior decidiu passar a discussão do tema das trinta horas para a atual gestão. A 
Professora Ulrika Arns comprometeu-se a encaminhar o assunto. Na sequência, debateram-se os 
problemas relacionados à conexão com a Internet. O Vice-Presidente informou que até julho deve 
haver um upgrade nos links de comunicação de todos os Campus. Esclareceu que a banda de 
conexão é definida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) do MEC. Também 
comunicou haver contratação de link da ADSL para ampliar a banda de conexão em alguns 
Campus. O conselheiro Marcello Cruz enfatizou a reclamação do Campus Santana do Livramento 
pela falta de conexão durante determinado horário de aulas. Manifestou entender que a política de 
acesso à Internet deve ser igual em todos os Campus. A conselheira Daniela Vanila Nakalski 
Benetti disse que a Direção do Campus Santana do Livramento em conjunto com os quatro 
diretórios acadêmicos tomou a decisão de bloquear a conexão em virtude do uso inadequado da 
Internet em horário de aula, mas que essa decisão poderá ser revista, desde que o uso seja 



 

condizente com as atividades de ensino. A conselheira Denise Teresinha da Silva destacou a 
dificuldade de conexão no Campus São Borja, que possui três cursos de Comunicação e a 
Assessoria de Comunicação Social, os quais têm necessidades específicas, além da PRAEC e 
dos demais cursos. O conselheiro Marcello Cruz propôs a construção de um proxy com bloqueios 
de sites que não são condizentes com as aulas. Também sugeriu diferenciação de bandas de 
conexão entre as categorias de servidores e discentes. A Professora Ulrika Arns afirmou que a 
conexão com a Internet é a preocupação e prioridade tanto da Andifes quanto do MEC. A respeito 
da sugestão do conselheiro Marcello Cruz pela padronização do seguro, informou o Professor 
Almir já ter sido encaminhado processo para que todos os servidores e discentes sejam 
segurados. Informou ainda a respeito da inclusão nesse contrato de questões específicas da área 
da saúde. Logo após, a Presidente informou que a conselheira Emilene solicitou sair da Comissão 
de Títulos, sendo substituída pelo conselheiro Maicon Venes Pereira. Dando prosseguimento, a 
conselheira Adriana Nascimento Bodolay, em nome do Campus Jaguarão, fez um agradecimento 
à Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários, Simone Barros de Oliveira, pela presença 
no Fórum de Assistência Estudantil e principalmente pelo trabalho na minuta do Plano de 
Assistência Estudantil. A conselheira Maristela Sawitzki disse ser premente estabelecer discussão 
sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com sondagem nas diferentes dimensões 
de atividades da Universidade estabelecendo um diagnóstico educacional. A Presidente justificou 
que tanto o Orçamento quanto o PDI e os PEC não foram apresentados na Reunião porque a Pró-
Reitora de Planejamento e o Pró-Reitor de Administração estavam participando do Fórum de Pró-
Reitores de Planejamento e Administração (Forplad). A conselheira Amélia de Bastos disse que 
em dois mil e onze foi encaminhado um pedido de revisão do Regimento da CPA. Pediu que esse 
Regimento seja analisado o mais breve possível pelo Conselho como forma de poder dar 
continuidade ao Projeto de Avaliação Institucional. A conselheira Elena Billig Mello disse haver 
dois cursos que estão com setenta e cinco por cento da integralização da carga horária vencidos: 
o Curso de Gestão do Turismo e o Curso de Licenciatura em Educação Física. Solicitou inserir no 
e-MEC os dados dos dois cursos como forma de não perderem os prazos para a futura avaliação. 
Comprometeu-se a trazer esses dois projetos para apreciação do CONSUNI. O conselheiro 
Maicon Venes perguntou a respeito do sistema online de votação. A Presidente reportou uma 
reunião realizada com o NTIC para tratar sobre a votação informando ter solicitado a participação 
de um estudante na Comissão responsável pelo tema. 
 
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e dez 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 completas desta 
Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. 
 


