
 

ATA Nº 29 – 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Às nove horas e vinte minutos do dia primeiro de junho de dois mil e doze, no Campus Caçapava 
do Sul, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Ulrika Arns (Presidente); 
Almir Barros da Silva Santos Neto (Vice-Presidente); os Diretores das Unidades: Alessandro 
Gonçalves Girardi, Fernando Junges, Maximilian Fries, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Eloir 
Míssio, Maurício Aires Vieira, 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, 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 representantes docentes Paulo 
Rodinei Soares Lopes, Miriane Lucas Azevedo, Carmem Regina Dorneles Nogueira, Igor Poletto, 
Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Cristian Ricardo Wittmann, Maristela Cortez Sawitzki, Sérgio Meth, 
Régis Sebben Paranhos, Leonardo Bidese de Pinho, Mário Jesus Tomas Rosales, Franck Maciel 
Peçanha, Hector Cury Soares, Roberlaine Ribeiro Jorge e Hélvio Rech; os Técnico-
Administrativos: Edgar Salis Brasil Neto, Reinaldo Vagner Charão Ferreira, Diogo Alves Elwanger, 
Émerson Oliveira Rizzatti e Laura Santos da Cunha; os representantes discentes Emilene Oliveira 
de Bairro, Maicon Venes Pereira, Grégory de Sá Batista, Marcello Silva Cruz e Tiago José de 
Santana Júnior. Presentes também o servidor Rafael Paris da Silva, Diretor do NTIC; o professor 
Fábio Rodrigues Corniani, Coordenador da ACS, e a Professora pesquisadora Kathiane Benedetti 
Corso.  A Presidente iniciou a Reunião solicitando a reorganização da pauta em razão da greve 
docente, para que este assunto fosse discutido no Conselho. Propôs tratar, no período da manhã, 
a respeito dos assuntos de urgência e, à tarde, tratar sobre a greve, deixando os assuntos que 
não fossem possíveis discutir naquela ocasião para a próxima reunião. A Presidente sugeriu a 
seguinte ordem de discussão: Informes de Reitoria, Pareceres da Comissão Superior de Ensino 
(CSE), Comissão Eleitoral para as eleições do CONCUR, Processos de Biblioteca, Pareceres da 
Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CRU-S) e Pareceres da Comissão de 
Regimentos e Normas (CRN). Solicitou a exclusão de pauta do Plano de Gestão. O conselheiro 
Vanderlei Folmer pediu a retirada de pauta do item 7.1, referente às Normas de Credenciamento, 
Descredenciamento e Recredenciamento de Docentes nos Cursos de Pós-Graduação. O 
conselheiro Everton Bonow solicitou a exclusão de pauta do item referente à aquisição do terreno 
para o Campus São Borja. A Presidente pediu que os conselheiros fossem informados sobre o 
assunto pelos conselheiros Denise Teresinha da Silva e Everton Bonow.  A conselheira Denise 
Teresinha da Silva explanou a respeito do histórico da compra desse terreno, necessário para 
garantir a ampliação da infraestrutura do Campus, que sendo feita desde 2009. Manifestaram-se a 
respeito do assunto os conselheiros Alessandro Girardi, Cristian Ricardo Wittmann e Carlos Dutra. 
O conselheiro Franck Maciel Peçanha pediu registro dos motivos para a realização da obra e 
especificação dos valores envolvidos. O conselheiro Everton Bonow esclareceu haver urgência de 
iniciar a obra e cientificou ser de três milhões de reais o orçamento, faltando a ordem de serviço 
para a construtora começar a realizá-la. Salientou que o processo iniciou, em nível estadual, como 
uma doação; contudo, quando o processo passou a nível federal, o Exército emitiu uma portaria 
autorizando a venda à UNIPAMPA. Portanto, a venda do terreno foi um entendimento do governo 
do Estado com a Federação. Reforçou a urgência em começar a obra, uma vez que o orçamento 
é de dois mil e onze, e os valores começam a ficar defasados. Após os esclarecimentos, a Reitora 
fez o encaminhamento para assinatura ad referendum da aquisição do terreno para o Campus 
São Borja. A proposta foi aprovada tendo cinco abstenções. O conselheiro Cristian Ricardo 
Wittmann pediu a exclusão de pauta das Normas de Extensão. Também propôs que fosse feita 
votação em bloco dos pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE), considerando que são 



 

todos pareceres favoráveis. A conselheira Vera Medeiros ressaltou a necessidade de aprovar as 
Normas de Extensão para permitir o lançamento dos editais. A conselheira Maristela Sawitzki 
sugeriu estabelecer a meta de que essas Normas sejam apreciadas na próxima reunião, com a 
qual os conselheiros concordaram. O conselheiro Tiago José de Santana Júnior requereu inclusão 
na pauta do edital de eleição de discentes nas Comissões Superiores. Pediu também apoio da 
UNIPAMPA para a ida dos alunos dos grupos PET ao encontro nacional em São Luís do 
Maranhão e para a ida de estudantes ao encontro da UNE, em Brasília, no mês de agosto. O 
conselheiro Franck Peçanha solicitou o encaminhamento de todos os documentos aos 
conselheiros, não apenas dos pareceres. O conselheiro Marcello Cruz pediu esclarecimentos 
sobre o assunto referente às bibliotecas, item 10. O conselheiro Edgar Edgar Salis Brasil Neto 
requereu a exclusão de pauta dos itens 4.2, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12. 4.13 e 4.14 envolvendo 
pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade. Solicitou inclusão de pauta a 
respeito dos laudos técnico-ambientais. O conselheiro Hector Soares pediu apreciação das 
Normas de Extensão. A conselheira Daniela Benetti explicou as dúvidas surgidas em relação ao 
item 4.9. Sobre o Processo 23100.000399/2012-48, a Presidente elucidou que o seu afastamento 
do País, como Reitora da UNIPAMPA, para Maputo, em Moçambique, no período de dezesseis a 
vinte e dois de junho de dois mil e doze, será importante para a Universidade como forma de 
defender a inclusão da UNIPAMPA na Associação das Universidades de Língua Portuguesa, 
possibilitando aos estudantes e docentes participarem do Programa de Mobilidade. O Vice-
Presidente defendeu o encaminhamento favorável à viagem da Professora Ulrika Arns. O 
conselheiro Fernando Junges propôs que as inclusões de pauta sejam encaminhadas à Secretaria 
até dois dias antes da reunião, excetuando-se as urgências. Na sequência, passou-se à votação 
da exclusão ou manutenção de pauta das Normas de Extensão. Houve vinte e um votos 
favoráveis à exclusão das Normas de Extensão, quatorze votos favoráveis à manutenção e três 
abstenções. Seguiu-se com a apreciação da proposta de exclusão de pauta do Plano de Gestão. 
Exclusão aprovada com cinco abstenções. Logo após, apreciaram-se as propostas de exclusão 
de alguns itens dos pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CRU-S): 4.2 - 
Aprovada a exclusão tendo dois votos contrários e cinco abstenções; 4.9 - aprovada a exclusão 
com uma abstenção; 4.10 - aprovada a exclusão; 4.11 aprovada a exclusão. Para os itens 4.12 e 
4.13 da pauta se propôs a assinatura ad referendum.  Item 4.12: Processo: 23100.000693/2012-
50. Origem: Campus Bagé. Objeto: Convênio com UFRJ para fins de intercâmbio cooperativo. 
Decisão do Conselho: Aprovado para assinatura ad referendum com dois votos contrários e 
duas abstenções. Item 4.13: Processo: 23100.000705/2012-46. Origem: Campus Bagé. Objeto: 
Convênio com a Companhia Riograndense de Mineração (CRM), objetivando a realização de 
pesquisas, principalmente nas áreas de carboquímica e energia. Decisão do Conselho: 
Aprovado para assinatura ad referendum com quatro abstenções. Colocou-se em votação o 
Processo referente ao afastamento da Reitora, sendo aprovado com três abstenções. 
 
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. Processo: 
23100.000397/2012-59. Assinatura ad referendum no processo de Afastamento do País da 
Reitora, no período de quatorze a dezoito de maio, para ida a Ciudad Victória/México, com o 
objetivo de assinar protocolo de cooperação internacional para mobilidade estudantil e docente. O 
Professor Almir Barros da Silva Santos Neto colocou em votação, sendo aprovada a assinatura ad 
referendum no processo de afastamento com uma abstenção. Ainda envolvendo a assinatura do 
termo de cooperação, a Presidente informou que o Reitor da Universidad de Taumalipas virá a 
Bagé em agosto, principalmente por haver interesse em fazer um convênio também envolvendo 
os docentes. Destacou as áreas de interesse entre a UNIPAMPA e a Universidade mexicana. Em 
seguida, a Professora Ulrika Arns informou com relação a uma reunião com o Secretário 
Executivo do MEC, José Henrique Paim, mostrando existir a necessidade de mais recursos de 
custeio, considerando que seiscentos e vinte e cinco alunos ficaram de fora do Programa de 
Bolsas de Permanência e que a estrutura física da Universidade ampliou, pressionando os gastos 
com segurança, limpeza, manutenção, energia. Comunicou a aprovação da PL 2134, o que 
significa: cargos de gratificação de graduação e pós-graduação liberados para setembro e cargos 
para concursos. Comentou que a nova matriz ANDIFES, provavelmente, não será aprovada este 
ano, pois a discussão da matriz de alocação de recursos (OCC) não está finalizada. Salientou que 



 

foi encaminhado para a SESu/MEC a previsão dos investimentos em obras e infraestrutura até 
2015. O Vice-Reitor disse ter sido feita uma estimativa que pode ser readequada, pois a 
PROPLAN ainda não tinha visitado todos os Campus. A respeito do Seminário ANDIFES sobre 
Avaliação do Ensino Superior, comentou haver uma preocupação do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisa (INEP) de qualificar o processo de avaliação, sendo que a partir de agora os 
avaliadores também serão avaliados. Informou ainda ter o Presidente do INEP afirmado que os 
reitores saberão quem são os professores avaliadores do INEP nas suas universidades. A seguir, 
o Diretor do NTIC, Rafael Paris explanou sobre o Sistema de Informação ao Cidadão (SIC). A 
Reitora disse que anteriormente havia o entendimento de que havendo o SIC não havia 
necessidade de implementar uma ouvidoria, contudo, o entendimento, agora, é de que haverá sim 
a Ouvidoria.  
 
O conselheiro Franck Peçanha pediu inclusão de esclarecimento quanto ao Adicional de 
Penosidade. 

      

Assunto: Apreciação de Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária do CONSUNI. Origem: 
Secretaria do CONSUNI. Decisão do Conselho: Aprovada com quatro abstenções 
 
Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE).  Processo: 23100.000661/2012-54. 
Origem: Campus São Borja. Objeto: Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociais e 
Humanidades – Mestrado Acadêmico. Parecer: Favorável. Processo: 23100.000662/2012-07. 
Origem: Campus Santana do Livramento. Objeto: Programa de Pós-Graduação em Economia: 
Instituições e Políticas Públicas – Mestrado Acadêmico. Parecer: Favorável. Processo: 
23100.000663/2012-43. Origem: Campus Bagé. Objeto: Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química – Mestrado Acadêmico. Parecer: Favorável. Processo: 23100.000664/2012-
98. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 
– Mestrado Acadêmico. Parecer: Favorável. Processo: 23100.000665/2012-32. Origem: 
Campus Uruguaiana. Objeto: Programa de Pós-Graduação em Bioquímica – Doutorado. Parecer: 
Favorável. Processo: 23100.000666/2012-87. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Programa de 
Pós-Graduação em Produção e Consumo de Alimentos – Mestrado Acadêmico. Parecer: 
Favorável. Processo: 23100.000667/2012/21. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: Programa 
de Pós-Graduação em Produção Animal – Mestrado Acadêmico. Parecer: Favorável. O 
conselheiro Leonardo Pinho solicitou uma discussão a respeito da política de distribuição de 
vagas para os mestrados. O conselheiro Franck Peçanha sugeriu a criação de uma política 
institucional para a PROPG. O conselheiro Reinaldo Vagner Charão se disse preocupado com a 
falta de servidores técnico-administrativos para os novos cursos de pós-graduação. O conselheiro 
Ricardo Gunski informou a respeito de reunião realizada com a CAPES para solicitação de bolsas 
de pós-graduação. Explanou também sobre os cursos de mestrado já aprovados pela CAPES. 
Enfatizou que o destino das vagas de pós-graduação é de responsabilidade de cada Campus. 
Decisão do Conselho: Todos os pareceres foram aprovados por UNANIMIDADE. 
 
Assunto: Edital de Eleição para Preenchimento das Vagas Docentes e Discentes no CONCUR. 
Comissão Eleitoral: Cristian Ricardo Wittmann, Edgar Salis Brasil Neto, Hélvio Rech e Tiago 
José de Santana Júnior. O conselheiro Cristian Wittmann disse que, como foi a Comissão a 
elaborar o Edital, não se sentiam à vontade para levar a eleição adiante. Portanto, a ideia era 
compor uma comissão eleitoral específica, para dar seguimento ao processo. Decisão do 
Conselho: Edital aprovado por UNANIMIDADE. Compôs-se a comissão eleitoral para o CONCUR 
com os seguintes nomes: Sérgio Meth, Émerson Oliveira Rizzatti e Maicon Venes Pereira como 
titulares; Roberlaine Ribeiro Jorge, Laura Santos da Cunha e Marcello Silva Cruz como suplentes. 
 
Assunto: Pedidos de Vistas ao Processo 23100.000231/2012-32 – Tractebel Energia. 
Apresentação dos Pareceres: Conselheiros Hélvio Rech e Sérgio Meth. Os conselheiros não 
apresentaram pareceres, mas disseram não haver nada contra a assinatura do Convênio. 
Comprometeram-se os conselheiros a emitirem os pareceres e encaminharem à Secretaria do 
CONSUNI. Na sequência passou-se à votação do Processo 23100.000231/2012-32. Origem: 



 

Campus Alegrete. Objeto: Termo de Cessão de Uso firmado com a empresa Tractebel Energia 
S/A, objetivando a cedência de espaço físico para instalação de equipamentos e realização de 
atividades didáticas pela UNIPAMPA. Relatoria: Cons. Daniela Vanila Nakalski Benetti. Parecer: 
Favorável. Registramos que o conselheiro Sérgio Meth entregou parecer favorável ao pedido de 
vistas. Decisão do Conselho: Aprovado com uma abstenção.  

 
Assunto: Pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (R U-S), conselheiros: 
Daniela Vanila Nakalski Benetti, Edgar Salis Brasil Neto e Grégory de Sá Batista. Processo: 
23100.002025/2011-86. Origem: ARINTER. Objeto: Acordo com UFSM, UDELAR e UERGS para 
promover o desenvolvimento e a difusão da cultura, o desenvolvimento do Ensino Superior e a 
investigação científica e tecnológica na zona de fronteira Brasil-Uruguai. Relatoria: Cons. Edgar 
Salis Brasil Neto. Parecer: Favorável Processo: 23100.001956/2011-67. Origem: Campus São 
Borja. Objeto: Acordo com a Prefeitura Municipal de São Borja objetivando o desenvolvimento de 
atividade cultural – Pampastock. Relatoria: Cons. Edgar Salis Brasil Neto. Parecer: Favorável. 
Processo: 23100.000692/2012-13. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Termo de Cooperação 
com a Associação de Criadores de Gado Leiteiro e Produtores de Leite de Alegrete – 
ACRIPLEITE, objetivando o desenvolvimento e o assessoramento na realização de pesquisa, 
ensino e extensão nas áreas científica e tecnológica. Relatoria: Cons. Edgar Salis Brasil Neto. 
Parecer: Favorável. Processo: 23100.000496/2012-31. Origem: ARINTER. Objeto: Convênio 
com o Banco Santander (Brasil) S/A, com o objetivo de fomentar o intercâmbio cultural, a 
pesquisa e a mobilidade de alunos e professores em universidades de países ibero-americanos. 
Relatoria: Cons. Edgar Salis Brasil Neto. Parecer: Favorável. Processo: 23100.000450/2009-16. 
Origem: Campus São Gabriel e Campus Bagé. Objeto: Convênio com o 13º CRE objetivando o 
desenvolvimento de projetos que integram o PIBID. Relatoria: Cons. Daniela Vanila Nakalski 
Benetti. Parecer: Favorável. Processo: 23100.000447/2009-01. Origem: Campus São Gabriel e 
Campus Bagé. Objeto: Convênio com o 13º CRE objetivando o desenvolvimento de projetos que 
integram o PIBID. Relatoria: Cons. Daniela Vanila Nakalki Benetti. Parecer: Favorável Decisão 
do Conselho: Todos os pareceres foram aprovados com uma abstenção. 

 
Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN), conselheiros Diogo Elwanger, 
Fernando Junges e Marcello Silva Cruz. Processo: 23100.000513/2012-30. Origem: PROPESQ. 
Objeto: Proposta de Regimento do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). Parecer: O 
conselheiro Fernando Junges fez a leitura do parecer da Proposta de Regimento do Núcleo de 
Inovação Tecnológica. Parecer favorável com pedidos de alterações na Proposta. Cientificou que 
dois processos ainda precisam de esclarecimentos, não tendo sido emitido parecer a respeito 
destes: Proposta de Resolução: Normas sobre a Propriedade, a Proteção e a Gestão de Direitos 
relativos à Propriedade Intelectual e também Proposta do Projeto de Autoavaliação Institucional. A 
Comissão solicitou a constituição de uma comissão com maior representatividade das três 
categorias para emitir o parecer a respeito da Proposta do Projeto de Autoavaliação Institucional. 
O conselheiro Hector Soares salientou que os nomes indicados teriam a função exclusiva de 
assessorar a Comissão no parecer mencionado. Os nomes escolhidos foram os dos conselheiros 
Hector Soares, Reinaldo Vagner Charão e Tiago de Santana Júnior. O Conselho acordou que 
esses dois processos sejam apreciados oportunamente. Voltando à análise da Proposta de 
Regimento do Núcleo de Inovação Tecnológica, considerando o apontamento feito pela Comissão 
de Regimentos e Normas, o conselheiro Eduardo Ceretta sugeriu a retirada de representante do 
PampaTec no NIT. O conselheiro Alessandro Girardi defendeu a manutenção da representação 
do PampaTec, pois todas as decisões do NIT atingem diretamente o PampaTec. O conselheiro 
Leonardo Pinho defendeu que o Conselho do PampaTec tenha uma representação do NIT, e não 
o contrário, uma vez que o NIT é órgão de gestão e o PampaTec de execução. O conselheiro 
Sérgio Meth solicitou que, no caso do PampaTec ter um representante,  o Campus Bagé seja 
também contemplado na representação. Manifestaram-se ainda os conselheiros Daniela Benetti, 
Émerson Oliveira Rizzatti e Fernando Junges. Passou-se à votação das propostas de exclusão e 
manutenção de um representante do PampaTec no Conselho Gestor do NIT. Decisão do 
Conselho: Aprovada a exclusão com vinte e quatro votos, tendo oito votos a favor da 
continuidade e oito abstenções. A Comissão retirou a discussão sobre a forma de escolha do 



 

representante dos Diretores de Campus considerando que haviam interpretado equivocadamente 
o item II, subitem a, do Art. 5º da referida proposta. Em seguida, aprovou-se o Regimento do NIT 
tendo sete abstenções. Voltando às normas de Propriedade Intelectual, o conselheiro Franck 
Peçanha sugeriu que houvesse a participação de um membro do INPI com conhecimento 
específico na área para ajudar na construção do documento. A conselheira Daniela Benetti 
explicou que a norma está perfeitamente de acordo com a legislação. Satisfeito com a explicação, 
o conselheiro Franck Peçanha retirou a sugestão da pauta. O conselheiro Diogo Elwanger 
solicitou que fosse encaminhado com as propostas um memorando explicativo dos processos, 
com embasamento legal, inclusive. Às doze horas e quarenta minutos, a Sessão foi interrompida 
para o almoço.  
 
Às quatorze horas e vinte minutos, a Presidente reiniciou a Reunião tratando sobre a greve dos 

docentes. Informou que, na reunião com o Secretário da SESu, Professor Amaro Lins, e com o 

Secretário Executivo do MEC, José Henrique Paim, foi informada a paralisação nos dez Campus, 

quando apontou como justas as reivindicações docentes. Comunicou ainda que o Secretário 

Amaro informou do esforço do Ministro Mercadante para que a Presidenta encaminhe a medida 

provisória. Também falou da reunião com a ANDIFES para tratar a respeito da greve. Deixou claro 

o apoio dos reitores à questão salarial e ao plano de carreira docente, mas considerou inegável o 

avanço deste governo na educação, não existindo desmonte das universidades federais, uma vez 

que nunca se investiu tanto na área. Manifestou que a carreira deve ser vista como eixo 

estruturante do plano de expansão. A respeito da reunião com o comando de greve da 

UNIPAMPA, realizada em vinte e oito de maio, destacou que a primeira preocupação dos 

docentes era com relação ao boletim de frequência, para que não fosse registrada falta por greve. 

Comentou os esclarecimentos dados pelo servidor Daniel Viegas com relação à orientação da 

PROGESP para boletim de frequência. Outro assunto debatido na reunião foi acerca do 

calendário acadêmico, a ser reestruturado ao final da greve. Salientou que seria realizada uma 

reunião com o comando de greve para elencar o que é entendido como atividades essenciais. O 

conselheiro Hélvio Rech afirmou que o comando de greve entende inicialmente três pontos como 

estabelecidos: a continuidade dos concursos; a continuidade aos processos de reconhecimento e 

avaliação de cursos; e a continuidade das bolsas aos discentes. Em seguida, o conselheiro fez 

uma apresentação geral sobre os principais pontos defendidos pelo comando de greve. O 

conselheiro Tiago de Santana Júnior se disse preocupado com os professores que não aderiram à 

greve e continuam ministrando aulas, mesmo que para um número reduzido de alunos. Pediu a 

total suspensão do ensino na Universidade para não haver reprovações e evasão. O conselheiro 

Maicon Venes Pereira reiterou a preocupação dos discentes com a continuidade de algumas 

aulas e propôs a reestruturação do calendário acadêmico, não havendo suspensão, como 

anteriormente proposta pelo conselheiro Tiago. O conselheiro Marcello Cruz manifestou que se o 

MEC quer a expansão universitária deve criar condições para que essa expansão ocorra. Solicitou 

que sejam tomadas providências para uso da Internet em todos os Campus durante as reuniões 

do CONSUNI, representando de forma adequada as categorias. Reforçou a posição do 

conselheiro Tiago quanto aos professores que não aderiram à greve. Acerca do PBDA, afirmou 

estar sendo usado de forma assistencialista, e propôs uma reflexão a respeito do uso desse 

recurso. O conselheiro Diogo Elwanger, falando em nome do sindicato dos técnicos, relatou a 

possibilidade de, em breve, os técnicos também entrarem em greve. A respeito do fato de uma 

minoria continuar dando aula, afirmou que isso causa prejuízo aos alunos, então defendeu a 

necessidade de se alterar o calendário acadêmico. Propôs que os professores que não estão em 

greve comuniquem a Coordenação Acadêmica. A conselheira Laura solicitou esclarecimentos de 

como proceder com o boletim de frequência dos grevistas e não grevistas, pois a indicação da 

PROGESP é diferente. O conselheiro Franck Peçanha disse ser necessário decidir se o 



 

CONSUNI apoia a greve ou não e decidir quanto à readequação do calendário acadêmico. A 

respeito da carreira docente, salientou que o governo federal não está preocupado com isso. 

Informou que o Hospital Veterinário em Uruguaiana só está funcionando devido ao trabalho dos 

técnicos. A conselheira Claudia Tôndolo explicou com relação ao preenchimento do boletim de 

frequência por parte dos grevistas. O conselheiro Hector Soares destacou haver duas propostas 

fundamentais: moção de apoio à greve por parte do CONSUNI; calendário acadêmico. Propôs que 

os serviços essenciais sejam discutidos entre Reitoria e comando geral de greve. O conselheiro 

Sérgio Meth manifestou preocupação se os serviços essenciais têm que constar nos documentos. 

A Presidente reiterou que o calendário acadêmico é responsabilidade do CONSUNI. Garantiu aos 

discentes que não estão assistindo aulas que, ao final da greve, terão a reposições dessas aulas. 

Enfatizou que a reestruturação do calendário será pensada ao final da greve. Manifestou ser 

importante a moção de apoio à greve e sugeriu a formação de um grupo para elaboração de um 

texto a ser votado ainda nesta reunião. O conselheiro Marcello Cruz ressaltou que os alunos ficam 

à mercê da autoridade dos professores. O conselheiro Tiago de Santana Júnior solicitou a 

suspensão do calendário acadêmico a partir do dia que se deflagrou a greve, dia dezessete de 

maio. A conselheira Vanessa Rabelo Dutra pediu aos alunos que repensem o termo suspensão, 

pois suspender o calendário significa a desvinculação do discente da Universidade. O conselheiro 

Tiago retirou a proposta de suspensão do calendário acadêmico. Votou-se a proposta de 

reestruturação do calendário acadêmico ao término da greve, garantindo que as atividades serão 

recuperadas e ministradas pelos docentes responsáveis pelas disciplinas. Proposta aprovada por 

UNANIMIDADE. Passou-se à votação da Moção de Apoio à greve, sendo aprovada por 

UNANIMIDADE. Os conselheiros indicados para redigirem a moção foram: Vera Medeiros, Hélvio 

Rech, Carlos Dilli, Tiago de Santana Júnior e Hector Soares.  

 
Assunto: Encaminhamento de Processos. CRN: proposta de Resolução a respeito do 
funcionamento das bibliotecas. O conselheiro Marcello Cruz perguntou por que a Resolução está 
sendo encaminhada pelas bibliotecárias sendo que a responsabilidade por fazer as Normas é do 
SISBI. O Vice-Reitor apontou a possibilidade da CRN, caso considere pertinente, emitir um 
parecer explicitando a necessidade de haver primeiro a eleição para o conselho do SISBI para 
que então seja feita a Resolução. O conselheiro Sérgio Meth sugeriu que no caso do aluno atrasar 
por um dia a devolução do livro, em vez de ele ser multado, que seja proibido de retirar outras 
obras por dois dias. O conselheiro Mário Rosales fez a leitura do documento encaminhado por um 
professor do Campus Caçapava sobre a cobrança de multa por atraso na entrega dos livros. 
Solicitou que o Conselho tome alguma medida para autorizar os docentes penalizados por multas 
nas bibliotecas a poderem retirar livros. A Presidente sugeriu ao conselheiro encaminhar 
formalmente proposta de alteração do Regimento das Bibliotecas à Comissão, para análise e 
parecer e depois avaliação do CONSUNI. A seguir, cientificou também o encaminhamento à 
Comissão de Regimentos e Normas (CRN) do processo de Mobilidade Acadêmica Internacional; 
do Processo do PPC do Curso de Relações Internacionais e do Processo do PPC do Curso de 
Direito com ênfase em Direito Internacional à Comissão Superior de Ensino; e do Processo para 
Eleição do Conselho Coordenador de Bibliotecas à Comissão de Alteração das Normas de 
Eleições. Falou da necessidade mencionada pelo conselheiro Tiago de fazer eleição para os 
representantes discentes nos Conselhos Superiores de Ensino, de Pesquisa e também de 
Extensão. O conselheiro Cristian Wittmann sugeriu a troca do nome da Comissão de Alteração de 
Normas para Eleições para Comissão de Normas Eleitorais e a criação de uma Comissão Eleitoral 
Geral como executora do processo. Aprovada a troca do nome da Comissão de Alteração de 
Normas para Comissão de Normas Eleitorais com uma abstenção. Criação da Comissão Eleitoral 
Geral (CEG) aprovada com duas abstenções. Composição da CEG: Marcello Cruz, Diogo 
Elwanger e Carmem Regina Nogueira como titulares; e Emilene Oliveira de Bairro, Reinaldo 
Charão e Igor Poletto como suplentes. 

 



 

Assuntos Gerais: Participação dos estudantes no ENAPET. A conselheira Elena Billig Mello 
relatou terem sido gastos no PampaPET um total de cinco mil e duzentos reais. Com relação ao 
ENAPET, a ser realizado de vinte e dois a vinte e sete de julho, em São Luís, no Maranhão, 
informou ter sido feita uma reunião com os coordenadores dos PET, no qual conseguiram apoio 
para a participação de sete grupos PET, totalizando sete tutores e quatorze discentes bolsistas 
petianos. O total concedido para participação no evento será de vinte e um mil novecentos e 
quarenta e cinco reais. Explicou os critérios de seleção dos tutores. O conselheiro Tiago falou da 
importância do grupo PET e do PIBID na formação do aluno, portanto pediu aumento no número 
de discentes participantes no ENAPET. A Presidente salientou a racionalização de recursos, não 
havendo argumentos para enviar mais participantes ao ENAPET. O conselheiro Franck 
manifestou que apresentarão à Reitora uma carta dos tutores PET. O conselheiro Maurício Aires 
Vieira informou que a produtividade e participação em eventos por parte dos componentes dos 
PET serão cobradas pela CAPES, portanto, solicitou que a Reitoria buscasse aumentar o recurso 
do Programa, inclusive para participação no ENAPET, em São Luís. A Presidente esclareceu ter 
solicitado à Divisão de Projetos Especiais um levantamento do apoio dado pelas instituições de 
ensino do RS aos grupos PET, chegando à conclusão que o apoio dado pela UNIPAMPA é maior 
do que o das outras universidades gaúchas. Em seguida, a Presidente falou sobre o Adicional de 
Penosidade. Comunicou que a questão da penosidade é de interesse das universidades de 
fronteira, mas que na última reunião do Pleno da ANDIFES a discussão em torno da greve e da 
matriz de alocação de recursos foram prioridade. Comentou haver dois movimentos importantes a 
serem feitos: um externo, de trabalho com os parlamentares; e outro interno, de engajamento das 
universidades na questão. Logo após, o conselheiro Edgar Salis Brasil solicitou esclarecimentos 
sobre como ter acesso aos laudos de insalubridade. A conselheira Claudia Tôndolo explicou que o 
servidor deve entrar na página eletrônica e preencher o formulário. A seguir, o conselheiro 
Maximilian Fries esclareceu ainda não haver pontos de Internet no local, mas que o Campus deve 
ser atendido em julho. Por último, o conselheiro Hector fez a leitura da moção de apoio à greve, a 
qual foi aprovada por UNANIMIDADE. 
 
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e vinte 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. 
 
 


