
 

ATA Nº 28 – 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e doze, no Campus 
Jaguarão, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Ulrika Arns (Presidente); 
Almir Barros da Silva Santos Neto (Vice-Presidente); os Diretores das Unidades: Maurício 
Sperandio, representando a Direção do Campus Alegrete; Fernando Junges, Nádia Fátima dos 
Santos Bucco, Eloir Míssio, Maurício Aires Vieira, Luiz Edgar Araújo Lima, representando a 
Direção do Campus Santana do Livramento; Denise Teresinha da Silva, Nara Rejane Zamberlan 
dos Santos e Elton Luiz Denardin, representando a Direção do Campus Uruguaiana; os 
representantes das Comissões Superiores: de Ensino, Paulo Fernando Duarte Filho; de Pesquisa, 
José Pedro Rebés Lima e de Extensão, Silvia Luci de Almeida Dias; os Pró-Reitores: Everton 
Bonow, Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Vanessa Rabelo Dutra, Eduardo Ceretta Moreira, 
Elena Maria Billig Mello, Simone Barros de Oliveira, Vera Lúcia Cardoso Medeiros e Ricardo José 
Gunski; os Docentes: Paulo Rodinei Soares Lopes, Miriane Lucas Azevedo, Carmem Regina 
Dorneles Nogueira, Igor Poletto, Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Christian Ricardo Wittmann, 
Sérgio Meth, Eliana Morgues Cougoy, Régis Seben Paranhos, Leonardo Bidese de Pinho, Mário 
Jesus Tomas Rosales, Franck Maciel Peçanha, Hector Cury Soares, Miro Luiz Bacin e Hélvio 
Rech; os Técnico-Administrativos: Edgar Salis Brasil Neto, Reinaldo Vagner Charão Ferreira, 
Diogo Alves Elwanger, Jucenir Garcia da Rocha e Laura Santos da Cunha; os Discentes: Emilene 
Oliveira de Bairro, Grégory de Sá Batista, Marcello Silva Cruz e Tiago José de Santana Júnior. A 
Presidente Ulrika Arns iniciou a Reunião propondo que as Informações da Reitoria e da 
Presidência do CONSUNI fossem discutidas ao final da Sessão. Em seguida, houve inscrições 
para inclusões de pauta. A conselheira Carmem Regina Dorneles Nogueira entregou ao Conselho 
um documento montado pelas três categorias referente à paralisação do dia anterior, vinte e cinco 
de abril. O conselheiro Ricardo Gunski solicitou a exclusão de pauta do item 7.2 sobre as Normas 
para Credenciamento, Descredenciamento e Recredenciamento de Docentes nos Programas de 
Pós-Graduação considerando as divergências entre os membros das Comissões Superiores de 
Ensino a respeito dessas Normas e a necessidade de discussão e aprofundamento da matéria. 
Também solicitou a inclusão de pauta da proposta de Mestrado em Tecnologia da Mineração no 
Campus Caçapava do Sul. O conselheiro Edgar Salis Brasil Neto solicitou a inclusão de pauta a 
respeito da insalubridade. O conselheiro Tiago José de Santana Júnior solicitou esclarecimentos 
sobre: a obra da cantina e casa do estudante; a posição da Reitoria em relação à agressão aos 
estudantes de Caçapava do Sul; a possibilidade de ampliação nos prédios da UNIPAMPA como 
forma de atender a mais cursos; os quinhentos mil reais destinados à construção da Casa do 
Estudante do Campus Jaguarão; a disponibilização de espaço físico para as representações 
estudantis; as bolsas PBP; a realização de concursos para docentes e técnico-administrativos; a 
solução dos problemas relacionados à Internet; a contratação de bolsista para o Laboratório de 
Informática e Biblioteca do Campus Jaguarão; a implementação de Curso de História noturno; a 
implementação de novos cursos de mestrado para o Campus Jaguarão; a construção de creche 
para os filhos dos acadêmicos; a acessibilidade para os portadores de necessidades no Campus 
Jaguarão; a lotação de enfermeiro e psicólogo no Campus Jaguarão; a carteirinha de estudante. 
O conselheiro Diogo Alves Elwanger solicitou a exclusão do ponto 5.3 Normas sobre a 
Propriedade Intelectual, em função da complexidade do tema. Pediu autorização para fazerem 
informe sobre o Sindicato. O conselheiro Hélvio Rech pediu debate em relação à Editora da 
UNIPAMPA e à atuação da Comissão de Ética da Universidade. O conselheiro José Pedro Rebés 
Lima requereu inclusão de pauta a respeito do Regimento dos Laboratórios. A conselheira 
Emilene Oliveira de Bairro pediu inclusão de pauta da certificação dos estudantes latu senso. A 
conselheira Vanessa Rabelo Dutra solicitou inclusão de pauta a respeito do Relatório de Gestão.  



 

Logo após, a Professora Ulrika Arns deu posse aos novos conselheiros: Maurício Sperandio, 
Carmem Regina Dorneles Nogueira e Jucenir Garcia da Rocha. 
 
Assunto: Apreciação da Ata da Vigésima Sétima Reunião Ordinária do CONSUNI. Origem: 
Secretaria do CONSUNI. Decisão do Conselho: Aprovada com seis abstenções. 

 
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: 
23100.000040/2011-90. Origem: Campus Uruguaiana e PROPESQ. Objeto: Transferência de 
recursos financeiros pela Concedente ao Acordante para a execução do Projeto Intitulado 
“Implementação em Pesca e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai-Pampa Brasileiro”. Relatoria: 
Conselheiro Edgar Brasil. Parecer 15/2012: Favorável à aprovação da Transferência. Decisão do 
Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000043/2012-12. Origem: Campus 
São Borja. Objeto: Protocolo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Prefeitura de Itaara 
objetivando o apoio na execução de projetos de pesquisa, atividades de ensino e extensão na 
área da produção cultural. Relatoria: Conselheiro Edgar Brasil. Parecer 16/2012: Favorável à 
aprovação do Protocolo de Cooperação. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE.  
Processo: 23100.000291/2011-74. Origem: Campus Bagé. Objeto: Convênio entre a 
UNIPAMPA e o Estado do RS através da Secretaria de Educação, objetivando o desenvolvimento 
de projetos institucionais relativos à formação inicial e continuada de Professores da Educação 
Básica, Ensino Fundamental e Médio, nos municípios de Bagé, Caçapava do Sul, São Sepé, 
Jaguarão e Uruguaiana. Relatoria: Conselheiro Edgar Brasil. Parecer 17/2012: Favorável à 
aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 
23100.000292/2011-19. Origem: Campus Bagé. Objeto: Convênio entre a UNIPAMPA e a PM de 
Bagé objetivando o desenvolvimento de projetos que integram o PIBID, instituído pelo MEC, por 
meio do Edital nº 001/2011/CAPES. Relatoria: Conselheiro Edgar Brasil. Parecer 18/2012: 
Favorável à aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. 
Processo: 23100.000300/2010-46. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Convênio com o Décimo 
Segundo Batalhão de Engenharia de Combate Blindado objetivando a adequação de terreno da 
UNIPAMPA mediante serviço de remoção e transporte de terra. Relatoria: Conselheira Daniela 
Benetti. Parecer 19/2012: Favorável à aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: Aprovado 
por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001207/2010-59. Origem: Campus São Gabriel. Objeto: 
Acordo de Cooperação com o Nono Batalhão de Cavalaria Blindado visando a realização de 
pesquisa, ensino e extensão. Relatoria: Conselheira Daniela Benetti. Parecer 20/2012: Favorável 
à aprovação do Acordo de Cooperação. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. 
Processo: 23100.000893/2011-21. Origem: Reitoria/Campus Santana do Livramento. Objeto: 
Termo de Cooperação objetivando estabelecer bases gerais voltadas ao desenvolvimento da 
Escola de Governo (FDRH). Relatoria: Conselheira Daniela Benetti. Parecer 21/2012: Favorável 
à aprovação do Termo de Cooperação. O conselheiro Christian Ricardo Wittmann sugeriu a 
aprovação, mas considerando ser a iniciativa da Reitoria e não do Campus Livramento. Sugestão 
aceita pelo Conselho. Decisão do Conselho: Parecer aprovado com três abstenções. Processo: 
23100.000231/2012-32. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Termo de Cessão de Uso entre a 
UNIPAMPA e a Empresa Tractebel S/A objetivando a cedência de espaço físico para instalação 
de equipamentos e realização de atividades didáticas pela UNIPAMPA. Relatoria: Conselheira 
Daniela Benetti. Parecer 22/2012: Favorável à aprovação do Termo de Cessão. O conselheiro 
Hélvio Rech solicitou esclarecimentos. O conselheiro Maurício Sperandio esclareceu que o Termo 
não permite uso dos equipamentos da UNIPAMPA pela Tractebel apenas a cedência do espaço 
físico para a Universidade. O Professor Almir Barros da Silva Santos Neto reforçou que, devido a 
falta de alguns laboratórios no Campus Alegrete na área de Engenharia Mecânica, foi oferecido o 
espaço físico para servir de laboratório aos estudantes. O conselheiro Sérgio Meth manifestou 
preocupação com cessão e empréstimos entre uma instituição pública e uma privada. Ressaltou a 
importância de se cumprir a legislação. A Presidente afirmou aos conselheiros estarem todos os 
princípios legais sendo obedecidos e que no processo consta, inclusive, o parecer favorável da 
CONJUR. Os conselheiros Hélvio Rech e Sérgio Meth pediram vistas ao processo. Processo: 
23100.000007/2012-41. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Termo de Parceria entre a 



 

UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de Alegrete objetivando o transporte de doações da Receita 
Federal ao Campus Alegrete. Relatoria: Conselheiro Edgar Brasil. Parecer 25/2012: Favorável à 
aprovação do Termo de Parceria. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. 
Processo: 23100.000295/2011-52. Origem: PROEXT. Objeto: Acordo de Cooperação entre a 
UNIPAMPA e o Ministério da Defesa objetivando o desenvolvimento de proposta apresentada à 
Coordenação Geral do Projeto Rondon. Relatoria: Conselheiro Grégory Batista. Parecer 23/2012: 
Favorável à aprovação do Acordo. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. 
Processo: 23100.000299/2011-31. Origem: Reitoria. Objeto: Protocolo de Cooperação entre a 
UNIPAMPA e a Da Maya Centro de Exposições e Representação Comercial Ltda. objetivando a 
conjugação de esforços para a realização de atividades artísticas e culturais. Relatoria: 
Conselheiro Grégory Batista. Parecer 24/2012: Favorável à aprovação do Protocolo de 
Cooperação. Decisão do Conselho: Aprovado com uma abstenção. 
 
Assunto: Retificação/Ratificação dos locais das próximas reuniões do CONSUNI. A Presidente 
propôs a antecipação da próxima Reunião do dia trinta e um para o dia vinte e quatro de maio 
considerando a alteração no calendário da ANDIFES. O conselheiro Ricardo Gunski afirmou que 
sendo a Reunião dia vinte e quatro de maio o prazo para a avaliação das propostas de mestrados 
ficam comprometidos. A Reitora sugeriu então a data de primeiro de junho. Decisão do 
Conselho: Aprovada a data de primeiro de junho com dois votos contrários e uma abstenção.  

 
Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN), conselheiros Diogo Elwanger, 
Fernando Junges e Marcello Silva Cruz. Processo: 23100.000691/2012-61. Origem: Comissão 
Própria de Avaliação. Objeto: Alteração de redação do Art. 12 da Resolução 11/2010. Parecer 
Favorável. Decisão do Conselho: Aprovado com duas abstenções.  Processo: 
23100.000513/2012-30. Origem: PROPESQ. Objeto: Proposta de Regimento do Núcleo de 
Inovação Tecnológica. O conselheiro Eduardo Ceretta sugeriu que este assunto seja 
reapresentado na próxima reunião, possibilitando dessa forma que todos os conselheiros tenham 
acesso ao Regimento proposto. Decisão do Conselho: A proposta do conselheiro Ceretta foi 
aceita por todos os conselheiros. Processo: 23100.000514/2012-84. Origem: PROPESQ. 
Objeto: Proposta de Resolução: Normas sobre a Propriedade, a Proteção e a Gestão de Direitos 
relativos à Propriedade Intelectual. Foi solicitada e aceita a exclusão de pauta desse assunto.  

 
Assunto: Definição das eleições para o CONCUR. Eleição de Docentes para preenchimento das 
vagas de suplência; Eleição da representação Discente (titular e suplente). A Presidente 
questionou se seria criada uma comissão especial para as eleições do CONCUR ou se este 
processo seria conduzido pela Comissão de Eleições. O conselheiro Christian Wittmann, como 
membro da Comissão de Eleições, informou que a comissão poderia conduzir o processo e que 
na próxima reunião apresentarão o Edital para as eleições do CONCUR. 

 
Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE). Processo: 23100.000512/2012-95. 
Origem: Campus Jaguarão. Objeto: PPC do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 
Turismo. Relatoria: Conselheiro Paulo Fernando Duarte Filho Parecer: Favorável à aprovação do 
PPC. O conselheiro Reinaldo Charão solicitou esclarecimentos se a questão de acessibilidade é 
contemplada no PPC. A conselheira Elena Maria Billig Mello afirmou estar havendo um cuidado 
com a questão da acessibilidade, mesmo estando cientes dos problemas de infraestrutura. 
Também destacou a inclusão da acessibilidade pedagógica. A Reitora apontou se seria o caso de 
que todos os PPC tenham também parecer da Comissão de Acessibilidade. O conselheiro Franck 
Maciel Peçanha sugeriu que a Comissão de Acessibilidade baseado na legislação nacional, 
construísse o documento, submetesse este documento ao CONSUNI e após aprovação no 
CONSUNI que os mesmos fossem encaminhados aos Cursos para adaptação dos PPCs as novas 
exigências de acessibilidade. O Conselheiro também sugeriu que fosse votado o PPC e não o 
parecer, pois o mesmo apesar de aprovar o projeto do curso dizia que este mesmo projeto 
necessitava ser reescrito. Para o conselheiro Sérgio Meth, se a CSE deu parecer favorável, o 
Conselho deve encaminhar a votação. O conselheiro Hector Cury Soares ressaltou serem as 
comissões consultivas e não deliberativas. A conselheira Simone Barros de Oliveira pediu que 



 

fique estabelecida a inclusão do parecer da Comissão de Acessibilidade. Decisão do Conselho: 
PPC aprovado com três abstenções. Processo: 23100.000516/2012-73. Origem: Campus 
Uruguaiana. Objeto: Apreciação do PPC do Curso de Educação Física-Licenciatura. Relatoria: 
Conselheiro Paulo Fernando Duarte Filho. Parecer: Favorável à aprovação do PPC. O 
conselheiro Franck Peçanha, a pedido de docente do Curso de Educação Física, relatou as 
dificuldades da falta de pessoal e de infraestrutura do Campus Uruguaiana e do impacto que isso 
tem causado no andamento do Curso de Educação Física. A Reitora disse ter certeza que a 
Direção do Campus Uruguaiana deve ter encaminhado à Pró-Reitoria de Obras e Manutenção 
todas as solicitações referentes à infraestrutura e a equipamentos para que as mesmas entrem 
nas prioridades. O conselheiro Elton Denardin disse estar a Direção do Campus Uruguaiana 
ciente das necessidades. Salientou que a piscina já estará disponível para uso pelos acadêmicos. 
Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000508/2012-27 
Origem: Campus Caçapava do Sul. Objeto: Apreciação do Mestrado Profissional de Tecnologia 
Mineral. Relatoria: Conselheiro Paulo Fernando Duarte Filho. Parecer: Favorável à aprovação do 
Mestrado. Decisão do Conselho: Aprovado com uma abstenção. 
 
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. A Professora Ulrika Arns 
cientificou sobre o convite recebido para participação no lançamento do Programa de Expansão, 
Excelência e Internacionalização das Universidades Federais realizado pela ANDIFES, em 
Brasília. Comentou ainda sobre o relato do Presidente da ANDIFES sobre a garantia de que todas 
a IFES estariam sendo chamadas pelo MEC para atualizarem suas demandas de implantação 
para os anos de 2012, 2013, 2014, 2015. Com relação ao Programa Jovens Talentos, lembrou 
que os alunos de todos os Campus realizarão a prova no Campus Bagé no dia 29 e que o custo 
deste processo sai do custeio da UNIPAMPA. Em seguida, informou ao Conselho a nova estrutura 
da PROPLAN, que agora assume, também,  obras e manutenção, extinguindo-se a Pró-reitoria de 
Obras e Manutenção. Disse justificar-se a extinção, uma vez que, com a aprovação da PL 2134, 
as universidades terão sete (07) CD2 para pró-reitorias. Na sequência, falou a respeito do 
enfrentamento da Brigada Militar com os acadêmicos da UNIPAMPA em Caçapava do Sul. 
Comunicou ter sido emitida uma nota oficial pela UNIPAMPA e também ter sido feito um 
acompanhamento aos estudantes pela Direção do Campus Caçapava. Considerou justa a 
manifestação dos estudantes, tanto que a reitoria já encaminhou solicitação de mais recursos para 
o MEC, através de custeio, de forma a ampliar o recurso para o ano de 2012. Ao mesmo tempo, 
informou que existe um GT na Andifes trabalhando na nova matriz de distribuição do PNAES.  
Salientou o acompanhamento da ACS aos fatos ligados à UNIPAMPA, elogiando o trabalho do 
jornalista institucional Heleno Rocha Nazário. O conselheiro Tiago José de Santana Júnior retirou 
a sua solicitação sobre o assunto considerando a manifestação feita pela Reitora. A Reitora 
solicitou informações sobre a situação dos alunos de Caçapava. O conselheiro Régis Seben 
Paranhos disse haver uma certa rejeição dos moradores da cidade quanto à vinda de alunos de 
outras localidades, estados. Enfatizou a necessidade de a Direção do Campus fazer um trabalho 
conjunto com instituições de Caçapava para conscientizar a população da importância da 
UNIPAMPA. O conselheiro Marcello Cruz relatou acontecimentos semelhantes anteriormente 
ocorridos.  Afirmou que a Universidade não colocou claramente na nota oficial que a agressão da 
polícia era desnecessária. O conselheiro Sérgio Meth salientou ser a UNIPAMPA uma instituição 
moderna num centro conservador. O conselheiro Jucenir Garcia da Rocha elogiou a nota e o 
posicionamento da reitoria e destacou a importância de discutir uma ação com o alto comando 
estadual, contextualizando a nova situação das cidades onde se encontram os Campus da 
Universidade. O conselheiro Tiago Santana Júnior solicitou assessoria jurídica por parte da 
Universidade para dar suporte aos alunos que venham a sofrer algum tipo de agressão. O 
conselheiro Mario Rosales destacou que alguns alunos estão acampados no gramado do Campus 
Caçapava. Manifestou a necessidade de haver um apoio rápido a esses alunos. Ratificou a 
sugestão do conselheiro Régis de aproximação com a Prefeitura e Câmara de Vereadores para 
melhorar a situação dos estudantes da UNIPAMPA na cidade. O conselheiro Miro Bacin sugeriu à 
Reitoria dar continuidade a essa política de publicar notas como serviço informativo à 
comunidade. O conselheiro Hector Cury Soares se manifestou contra a criação de uma assessoria 
jurídica, pois considera que a orientação deve ser cobrada das Defensorias Públicas da União e 



 

do Estado. O conselheiro Hélvio Rech explanou sobre a manifestação em Bagé reunindo 
servidores e discentes. Informou que conversaram com os agentes de trânsito e com a Brigada 
como forma de evitar que situações como a de Caçapava se repetissem. Ainda informou que o 
Movimento Nacional dos Professores chegou à conclusão de que não é interessante regulamentar 
o direito de greve, pois isso tiraria a liberdade de manifestação. A Presidente ressaltou ser o papel 
da UNIPAMPA o de formação. Que devemos promover eventos, fóruns que estimulem o debate 
sobre vários temas, oportunizando que a comunidade vivencie estas experiências. Salientou que a 
Universidade está na comunidade como forma de inserção e não de julgamento. Falou também da 
importância de cada Campus se articular com a comunidade. Em seguida, fez a leitura da 
mensagem que encaminhou ao Coordenador Administrativo do Campus Caçapava apoiando as 
ações criativas de discussão dos direitos humanos. O conselheiro Eduardo Ceretta Moreira falou 
sobre o Programa Jovens Talentos, que são bolsas aos alunos de primeiro semestre. Esclareceu 
que todo o processo está sendo encaminhado pela CAPES, inclusive definição de local de prova. 
Manifestou a vontade de dividir com os Campus a responsabilidade pela locomoção dos 
candidatos. Enfatizou não estar definido quantas bolsas serão distribuídas entre as instituições. Às 
doze horas e quinze minutos a Sessão foi interrompida para almoço. Às quatorze horas e dez 
minutos foi reiniciada a Reunião. Foi estabelecido o horário de quinze horas e trinta minutos para 
o término desta Sessão a fim de que as comissões pudessem se reunir para dar andamento aos 
trabalhos específicos de cada uma. Logo após, a conselheira Vanessa Dutra explanou a respeito 
do Relatório de Gestão da Universidade. Segundo ela, o relatório está disponível no site da 
PROPLAN e será encaminhado a todos os conselheiros para discussão na próxima reunião. A 
Reitora falou que o Relatório de Gestão 2011 foi aprovado pelo CONCUR, mas que no Regimento 
Geral da Universidade, bem como no Regimento do Consuni é previsto que o mesmo deva ser 
aprovado no CONCUR e no Consuni. Para isso seria necessário repensar os prazos e/ou 
atribuições de cada conselho. A conselheira Vanessa Dutra afirmou não haver possibilidade de 
mudança de prazo envolvendo o Relatório de Gestão. Informou que será feito um roteiro de visitas 
a todos os Campus para averiguação da situação das obras. Comunicou também a aprovação 
dos projetos de energia elétrica da Universidade. A conselheira Vera Medeiros informou sobre os 
projetos de extensão que estão sendo executados na UNIPAMPA. Salientou terem sido enviadas 
trinta e duas propostas para o edital PROEXT/MEC 2013. Na sequência, a conselheira Elena 
Maria Billig Mello informou a respeito da reunião na Secretaria Estadual de Educação na qual se 
tratou da formação continuada de professores. Disse que será formado um GT onde será ofertado 
em conjunto pela PROGRAD e pela PROEXT essa formação continuada. Também comentou a 
realização de uma pesquisa a respeito da evasão na Universidade. A conselheira Simone Barros 
de Oliveira falou sobre os fóruns locais de assistência estudantil realizados pela PRAEC. 
Explanou também sobre as ações prioritárias que estão sendo buscadas para a moradia 
estudantil. Com relação à acessibilidade, disse que serão chamados diversos setores da 
UNIPAMPA para definir uma política institucional da Universidade. A respeito da alimentação 
subsidiada, deu ciência da formação da Comissão das Cantinas. Com relação ao Programa de 
Permanência, enfatizou a importância da Instituição conseguir manter o estudante no Programa, 
lembrando que muito mais alunos precisam desse subsídio. Salientou que estão buscando verba 
mediante o governo federal. O conselheiro Leonardo Bidese de Pinho pediu esclarecimento sobre 
a real função da Comissão de Cantinas e sugeriu ampliação das bolsas de gestão nas unidades. 
O conselheiro Franck Peçanha perguntou o número total de alunos beneficiados com o Programa 
de Permanência e a respeito do funcionamento subsidiado das cantinas. Para o conselheiro Tiago 
Santana Júnior, mesmo que a alimentação das cantinas seja subsidiada, é inviável que essas 
funcionem como restaurante universitário. A conselheira Simone frisou ser orçamentário o 
problema da assistência. Enfatizou que o assunto das cantinas está sendo tratado com seriedade 
e solicitou paciência, pois ainda não teve nenhuma empresa inscrita na licitação. De acordo com a 
Presidente, subsidiar as cantinas significa o aluno pagar uma parte do valor do alimento e o 
restante ser complementado pela UNIPAMPA.  
 
Assuntos Gerais: O conselheiro Edgar Salis Brasil Neto solicitou a exclusão do assunto 
insalubridade. O conselheiro Hélvio Rech pediu informações sobre a insalubridade, a 
periculosidade e o adicional de faixa de fronteira (de penosidade). Quanto ao adicional de 



 

fronteira, a Reitora lembrou que foi encaminhada uma carta à ANDIFES pelos reitores das 
Instituições Federais de Ensino em regiões de fronteira mostrando da importância do adicional de 
penosidade. A conselheira Claudia Tôndolo reiterou que quanto à insalubridade e à periculosidade 
os laudos já foram feitos pelas empresas contratadas e que serão ratificados pelo Engenheiro 
Cleidi Victória Pinto, que apesar de ter sido redistribuído, ainda continua habilitado a prestar esse 
serviço. O conselheiro Franck Maciel Peçanha relatou que ocorreram diversos problemas na visita 
que o engenheiro fez para a construção do laudo da insalubridade, onde vários colegas que 
deveriam receber a insalubridade não receberam e que isso vai gerar ações judiciais por parte de 
docentes do Campus. O conselheiro Tiago Santana Júnior pediu que o Engenheiro Cleidi não 
fique incumbido da responsabilidade de averiguar os laudos, uma vez que ele não é mais servidor 
da UNIPAMPA. A Professora Ulrika Arns explicou não haver outra possibilidade. De acordo com a 
Presidente, o servidor Cleidi se prontificou a trabalhar nos laudos envolvendo insalubridade e 
periculosidade. O conselheiro Hélvio Rech solicitou um representante dos docentes e um dos 
técnicos acompanhando esse trabalho de avaliação dos laudos. Na sequência o conselheiro 
Hélvio propôs a criação de uma editora na Universidade. O conselheiro Fernando Junges lembrou 
que na Reunião realizada em São Gabriel, no ano passado, já havia informado que o Campus 
Bagé tinha um grupo trabalhando nisso, o qual agora também conta com o apoio do Campus São 
Borja e que estão trabalhando na elaboração do regimento da Editora. A Reitora lembrou que a 
Editora consta no plano de gestão e que será encaminhado pela reitoria, via PROEXT  ao GT já 
existente, que deverá com a participação de um representante de cada Unidade. Em seguida, o 
conselheiro Hélvio falou a respeito do caso de uma professora que havia se dirigido à Comissão 
de Ética solicitando uma cópia de um processo que a investigava, sendo que foi dito a ela que não 
poderia receber a cópia justamente por estar sendo investigada. A Presidente elucidou ser a 
função da Comissão de Ética apurar fatos e orientar nos casos em que algum servidor não agir 
conforme o estabelecido pelo Código de Ética do Servidor. Pediu que as reclamações sejam 
encaminhadas formalmente. Ressaltou que a Comissão de Ética da UNIPAMPA está fazendo um 
trabalho muito sério, mas obviamente sigiloso. O conselheiro Hélvio disse que fará o 
encaminhamento de modo formal das questões envolvendo a Comissão de Ética. Segundo o 
conselheiro Hector Cury Soares, a Comissão de Ética não pode ter caráter punitivo. Enfatizou a 
importância da Comissão atuar de forma mediadora, pois muitos dos casos são passíveis de 
conciliação. A conselheira Eliana Mourgues Cougoy ressaltou o caráter mediador, conciliador da 
Comissão de Ética. Informou haver uma grande demanda de casos que estão sendo averiguados 
pela Comissão. Destacou ainda o sigilo mantido em relação às partes envolvidas. Explicou não 
haver a necessidade da presença de advogados, mas somente dos envolvidos. Também elucidou 
que o trabalho da Comissão de Ética se pauta em decretos da Comissão de Ética Superior bem 
como em decretos de comissões de ética federais. O conselheiro Sérgio Meth propôs a 
convocação do Sindicato quando da visita da Comissão de Ética Pública. Nesse sentido, a 
Presidente reforçou a ideia de proporcionar um espaço de debate a todos. Sobre o Regimento dos 
Laboratórios O conselheiro José Pedro Rebés Lima informou sobre o Regimento Interno dos 
Laboratórios encaminhado à Comissão Superior de Pesquisa. Salientou que a subcomissão 
encontrou alguns pontos inconsistentes no texto do Regimento, como a constituição da 
Coordenação dos Laboratórios e as atribuições do Coordenador. Fez a leitura do parecer 
constando as modificações e inclusões necessárias. Trouxe a proposta das Comissões 
Superiores de criação de subcomissões que se reunirão com os técnicos dos laboratórios para 
definição do Regimento. O prazo para apresentação desse Regimento é o da Reunião de junho. 
Essas propostas e o prazo foram aprovados com uma abstenção.  A seguir, a conselheira Emilene 
Oliveira de Bairro solicitou a inclusão sobre a certificação dos estudantes da especialização em 
Violência Intrafamiliar. O conselheiro Ricardo Gunski esclareceu que os diplomas já estão prontos 
e em fase de impressão. Na sequência, o conselheiro Maurício Aires Vieira fez a leitura de um 
manifesto das três categorias do Campus Jaguarão, mencionando especialmente a necessidade 
de aumento do número de servidores técnico-administrativos. A Professora Ulrika Arns afirmou 
que distribuição de técnicos e docentes não é feita pela Reitoria. Reforçou que a política de 
infraestrutura será pactuada pela Reitoria e pelos dez Campus. O conselheiro Mauricio Aires 
Vieira reiterou a falta de servidores na Biblioteca, no Laboratório de Informática e na Secretaria 
Acadêmica, no Campus Jaguarão. O conselheiro Jucenir Garcia da Rocha acrescentou que a falta 



 

de servidores acarreta desvios de função. Apontou que gestão não é uma aplicação linear da 
verba da assistência, mas sim propor política e projetos. A conselheira Denise Teresinha da Silva 
disse que a Reunião de Dirigentes do dia vinte e cinco foi entendida como um início de trabalho e 
não decisiva. A Reitora esclareceu que o entendimento está correto e que por isso foi retomada a 
discussão. O conselheiro Diogo Elwanger ponderou nunca uma universidade ter sido criada de 
forma tão rápida como a UNIPAMPA, e por isso os resultados estão aparecendo somente agora. 
Contudo, considerou a necessidade de rever a estrutura administrativa da Universidade. O 
conselheiro Tiago Santana Júnior disse que a impressão que os discentes têm é que os técnico-
administrativos não querem trabalhar. Por outro lado, afirmou que a representação discente 
entende que a culpa não é dos servidores técnico-administrativos, mas sim da má distribuição das 
vagas. Os conselheiros Hélvio Rech e Carmem Regina Dorneles reforçaram a necessidade do 
acréscimo do número de servidores. O conselheiro Régis Sebben Paranhos explicou a nova forma 
de distribuição de vagas proposta pelo Campus Caçapava. A conselheira Claudia Tôndolo afirmou 
que os critérios de distribuição de vagas são aplicados a todos os Campus e por isso devem ser 
discutidos nas unidades pelos diretores e levados à PROGESP para aperfeiçoamento. O 
conselheiro Tiago de Santana Júnior encaminhou proposta de reformulação da cantina. A 
Presidente afirmou que esta questão será apontada na reunião do dia três de maio que já está 
agendada com a PROPLAN. Na sequência, o conselheiro Diogo Elwanger falou sobre o Vigésimo 
Primeiro Congresso da Federação dos Sindicatos dos Técnico-Administrativos das Universidades 
Federais Brasileiras, realizado de dez a quinze de abril. Comunicou que se até o dia trinta de maio 
não houver uma proposta concreta de reajuste por parte do governo, provavelmente a categoria 
técnico-administrativa entrará em greve novamente.  
 
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. 
 


