
 
 

ATA Nº 02 - 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dez, às oito horas e trinta minutos, teve início a Segunda 1 
Reunião Extraordinária do Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal do Pampa 2 
(UNIPAMPA), nas dependências do Salão Camilo Moreira, da Prefeitura Municipal de Bagé, localizado na 3 
Avenida General Osório, 998, para votação do Regimento Geral da UNIPAMPA. Presentes: a Reitora e 4 
Presidente do Conselho, Professora Maria Beatriz Luce, o Vice-Reitor e também Vice-Presidente do 5 
Conselho, Professor Norberto Hoppen, os conselheiros Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Luiz Osório 6 
Rocha dos Santos, Eduardo Ceretta Moreira, Lúcia Helena do Canto Vinadé, Laura Regina S. C. M. da 7 
Fonseca, Vinícius Jacques Garcia, Almir Barros da Silva Santos Neto, Fernando Junges, Maximilian Fries, 8 
José Domingos Jacques Leão, Maria de Fátima Bento Ribeiro, Débora Nayar Hoff, Denise Teresinha da 9 
Silva, Ricardo José Gunski, Carlos Maximiliano Dutra, Tisa Echevarria Leite, Ricardo Barreto da Silva, Flavi 10 
Ferreira Lisboa Filho, Marcelo Cezar Pinto, Ana Paula Lüdtke, Luciana Marini Kopp, Gihad Mohamad, 11 
Daniel Luiz Nedel, Marco Antonio Fontoura Hansen, Andrés Delgado Cañedo, Maurício Aires Vieira, Carlos 12 
Artur Saldanha Dias, Felipe Batista Ethur, Roger Cristiano B. Machado, Frank Sammer B. Pahim, Márcio 13 
Pereira Cordeiro, Loreno Vaz Costa, Rômulo Lupatini, Vanessa Dias Espindola, Cassia Camila Cavalheiro 14 
Fernandes e Diego Machado Bulsing. A Reunião, presidida pela Presidente do Conselho, Professora Maria 15 
Beatriz Luce, promoveu a votação em bloco (por títulos e seções) do Regimento Geral da UNIPAMPA. O 16 
Conselho votou e aprovou por UNANIMIDADE do artigo 1º ao artigo 16 do Regimento. O Capítulo II – Do 17 
Conselho Curador (Art. 17 a 21), do Título II, foi apreciado e aprovado com uma abstenção. O Capítulo III - 18 
Das Comissões Superiores (Art. 22 a 24), do Título II, foi votado e aprovado por UNANIMIDADE. Em 19 
seguida, fez-se a análise da Seção I – Da Comissão Superior de Ensino (Art. 25 a 28), do Capítulo III. A 20 
conselheira Ana Paula Lüdtke Ferreira destacou o parágrafo único do Art. 26, considerando excessivo o 21 
prazo de noventa dias para manifestação da Comissão Superior de Ensino em relação aos assuntos de sua 22 
competência. A Comissão Relatora do Regimento, representada pela conselheira Débora Hoff, esclareceu 23 
que os noventa dias correspondem ao retorno da Comissão a quem pediu algum parecer ou análise. 24 
Afirmou ainda a conselheira Débora Hoff ser possível haver reuniões extraordinárias, reduzindo assim o 25 
tempo de resposta. Como motivo de clareza, a conselheira Ana Paula propôs a troca do termo 26 
“encaminhamentos” por “manifestação” no parágrafo único do Art. 26. A troca do termo “encaminhamentos” 27 
por “manifestação” no parágrafo único do Art. 26 foi posto em votação e aprovado por UNANIMIDADE. A 28 
conselheira Ana Paula também sugeriu modificação no texto do inciso I do Art. 27, avaliando ser atribuição 29 
do CONSUNI aprovar as alterações curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto 30 
sensu da Universidade, e não da Comissão Superior de Ensino, como previa o artigo. No inciso I do Art. 27, 31 
a relatoria propôs a troca do termo “aprovar” por “avaliar e emitir parecer sobre”. O Vice-Presidente, 32 
Professor Norberto Hoppen, disse que a ideia de deixar a cargo da Comissão Superior de Ensino a 33 
aprovação das alterações curriculares dos cursos foi com a intenção de não sobrecarregar o trabalho do 34 
CONSUNI. A Presidente apresentou as propostas: 1) as alterações curriculares se resolvem na Comissão 35 
Superior de Ensino; 2) as alterações curriculares precisam ser submetidas ao CONSUNI. As duas propostas 36 
para o inciso I do Art. 27 foram postas em votação: foi aprovada a redação “avaliar e emitir parecer”, 37 
havendo duas abstenções. O conselheiro Luiz Osório pediu a transferência dos incisos I e II do Art. 27 para 38 
o Art. 29, por serem competências consultivas da Comissão e não deliberativas ou normativas. A Presidente 39 
afirmou que isso seria pensado no momento da revisão da forma do Regimento. A Seção I - Da Comissão 40 
Superior de Ensino (Art. 25 a 28), com as alterações devidas, foi posta em votação e aprovada com duas 41 
abstenções. Passou-se à avaliação da Seção II - Da Comissão Superior de Pesquisa (Art. 29 a 32). A 42 
relatora Débora Nayar Hoff propôs a substituição da palavra “encaminhamento” por “manifestação” no Art. 43 
30. A proposta foi aprovada. A Seção II foi posta em votação e aprovada por UNANIMIDADE. Na 44 
sequência, apreciou-se a Seção III – Da Comissão Superior de Extensão (Art. 33 a 36). A conselheira Ana 45 
Paula pediu correção no Art. 34: trocar “Pesquisa” por “Extensão”, e no parágrafo único trocar 46 
“encaminhamentos” por “manifestação”. A Seção III, com as modificações, foi votada e aprovada pelos 47 
conselheiros por UNANIMIDADE. Passou-se ao Título III - Do Funcionamento dos Conselhos e das 48 
Comissões Superiores. O CONSUNI votou e aprovou por UNANIMIDADE a redação dos artigos de 37 a 51. 49 
O Capítulo I – Da Reitoria (Art. 52 a 64), do Título IV, foi votado e aprovado com uma abstenção. Em 50 
seguida, apreciou-se o Capítulo II – Das Unidades Universitárias – Seções 1 e 2 – Da Concepção e Do 51 



 

Conselho do Campus (Art. 65 a 68). O conselheiro Carlos Maximiliano Dutra manifestou-se a respeito do 52 
Inciso IV do Art. 67, pedindo que todos os coordenadores de cursos fizessem parte do Conselho de 53 
Campus. Outros conselheiros também opinaram sobre a matéria. Segundo a Presidente, a redação original 54 
do Inciso IV estabelecia dois coordenadores de curso de graduação, e o Inciso V previa um coordenador de 55 
curso de pós-graduação; já na redação alternativa dos incisos IV e V do Art.67, os numerais deveriam ser 56 
substituídos por “todos os”. As duas propostas foram postas em votação, sendo escolhida, por maioria, a 57 
redação “todos os”. Em decorrência da alteração, a Relatoria e a Mesa sugeriram a supressão do parágrafo 58 
primeiro, a supressão do quarto e a alteração do terceiro. Seguiu-se a análise do Art. 68. A conselheira Ana 59 
Paula propôs emenda aditiva, um novo inciso: “tomar decisões em respeito à legislação vigente e às 60 
normas institucionais estabelecidas”. Em discussão, chegou-se à redação para a emenda do inciso XXV do 61 
Art. 68: “zelar pelo cumprimento da legislação e das normas institucionais vigentes”. Emenda aprovada pelo 62 
Conselho. Após, o CONSUNI avaliou a Seção III – Da Direção de Campus (Art. 69 a 74). A conselheira Ana 63 
Paula propôs uma adição ao Art. 70: “convocar e presidir reuniões plenárias periódicas, com a comunidade 64 
do Campus, a fim de discutir assuntos acadêmicos, de planejamento e gestão do Campus”. Após debate 65 
entre os conselheiros, a Presidente leu a emenda para o Art. 70, na forma do Inciso XI: chamando os 66 
diretores de Campus a “convocar e presidir reuniões plenárias periódicas com os docentes, técnicos 67 
administrativos e discentes do Campus a fim de discutir assuntos acadêmicos, de planejamento e gestão”. 68 
A emenda foi aprovada com três abstenções. O conselheiro Carlos Dutra solicitou modificação no Art. 71. A 69 
Presidente Maria Beatriz Luce recomendou a seguinte redação para este artigo: “sempre que houver um 70 
impedimento temporário, será designado um substituto que não esteja com cargo hierarquicamente acima, 71 
sempre abaixo, e que de preferência já tenha uma função comissionada”. Outros conselheiros 72 
manifestaram-se sobre a redação do Art. 71. Passou-se à votação das propostas para o Art. 71: 73 
manutenção do texto original: “o Coordenador Administrativo e o Coordenador Acadêmico serão 74 
substituídos, em seus impedimentos temporários, respectivamente por técnico e docente indicados pelo 75 
Diretor, para tal fim”; proposta de redação de um parágrafo único: “o substituto do Coordenador Acadêmico 76 
deve ser membro do Conselho do Campus”; sugestão de outro parágrafo único: “o substituto do 77 
Coordenador Acadêmico deve ser o membro mais antigo do Conselho do Campus”. Após a votação, 78 
decidiu-se manter a redação original do Art. 71 sem o acréscimo de parágrafo. O conselheiro Maurício Aires 79 
Vieira solicitou a supressão do parágrafo primeiro do Art. 72. O conselheiro Mauricio propôs, a respeito do 80 
Art. 72, deixar a cargo do Diretor a indicação do Coordenador Acadêmico ou Coordenador Administrativo 81 
interino. A Presidente leu a sugestão de emenda para o Art. 72: “Cabe ao Conselho do Campus a 82 
aprovação do coordenador acadêmico ou coordenador administrativo interino indicado pelo Diretor”. A 83 
Presidente do CONSUNI propôs a redação de um parágrafo primeiro dizendo: “O Diretor será substituído 84 
pelo Coordenador Acadêmico e, na falta deste, pelo membro do Conselho do Campus que for mais antigo 85 
no magistério superior da Universidade e, em caso de igualdade de condições, pelo mais antigo no 86 
magistério superior federal”. Sugestão da conselheira Ana Paula para o parágrafo primeiro: “o Diretor será 87 
substituído pelo Coordenador Acadêmico e, na falta deste, será realizada uma nova eleição”. A sugestão da 88 
Presidente foi aprovada por maioria de votos, havendo quatro abstenções. O conselheiro Felipe Batista 89 
Ethur sugeriu redação no parágrafo segundo do Art. 72: “no caso de vacância, deverá haver eleição para 90 
provimento do cargo, no período restante, se este for maior do que um ano”. Passou-se à votação do 91 
parágrafo segundo, nos seguintes termos: “no caso de vacância, deverá haver eleição para o provimento do 92 
cargo no período restante, se este for maior do que a metade do mandato original”; ou de uma segunda 93 
alternativa: “se o prazo restante for maior do que um ano”. A maioria dos conselheiros escolheu a primeira 94 
alternativa. Em seguida, a Seção III – Da Direção de Campus (Art. 69 a 74) foi votada em bloco e aprovada 95 
pela maioria dos conselheiros. Deu-se sequência à Reunião, com a Seção IV – Da Coordenação 96 
Acadêmica (Art. 75 a 77), apreciada e aprovada por UNANIMIDADE. Após, foi apreciada a Seção V – Da 97 
Coordenação Administrativa (Art. 78 a 80), também aprovada por UNANIMIDADE. Na Seção VI – Da 98 
Comissão de Ensino dos Campus (subseções I, II e III; do Art. 81 a 85), a conselheira Ana Paula sugeriu 99 
emenda ao Art. 85, deixando o Inciso II com a seguinte redação: “planejar e supervisionar o processo de 100 
avaliação das atividades de ensino desenvolvidas pelos docentes, com base no plano de atividades”. Os 101 
conselheiros Marcelo Cezar e Débora Nayar Hoff também se manifestaram sobre o artigo. O conselheiro 102 
Marcelo Cezar relatou uma proposta do Campus Alegrete para que as Comissões Locais para ensino, 103 
pesquisa e extensão não ficassem em uma única Comissão. O conselheiro Carlos Dutra sugeriu a inclusão 104 
de um inciso no Art. 85 referente à aprovação da distribuição dos encargos docentes. A Presidente afirmou 105 
que isso era responsabilidade do Conselho do Campus e não da Comissão de Ensino. Outra proposição do 106 
conselheiro foi em relação à distribuição de vagas para concurso docente. A Presidente resumiu as 107 
propostas para emenda: propor aos Conselhos de Campus a oferta curricular e o plano de encargos 108 
docentes por período letivo. Tratava-se de uma emenda aditiva, inciso IX do Art. 85. A emenda foi aprovada 109 
pelo Conselho. A Seção VI (Art. 81 a 85) foi votada e aprovada com uma abstenção. A Presidente encerrou 110 
a Sessão da manhã. Após uma pausa para almoço, a Presidente do CONSUNI reiniciou a segunda parte da 111 
Reunião Extraordinária para aprovação do Regimento Geral da Universidade. Dando prosseguimento, fez-112 
se a análise da Seção VII – Da Comissão de Pesquisa dos Campus (Subseções I, II e III; art. 86 a 90). A 113 
conselheira Luciana Marini Kopp, referindo-se ao Art. 87, pediu definição de quem seriam os componentes 114 



 

da Comissão de Pesquisa, sugerindo a nomeação de pelo menos um docente para a Comissão. O 115 
conselheiro Ricardo Gunski também se manifestou sobre o Art. 87. O conselheiro Marco Hansen sugeriu 116 
que, para ficar de maneira homogênea, os incisos IV, V e VI tivessem uma composição igual a da Comissão 117 
de Ensino. O conselheiro Arthur esclareceu serem dez membros tanto da Comissão de Ensino quanto da de 118 
Pesquisa. A Presidente sugeriu um parágrafo ressaltando que como as comissões são relativas às 119 
finalidades acadêmicas da Universidade, esses colegiados deveriam manter a proporção de setenta por 120 
cento de docentes. Após debate, a Presidente do CONSUNI perguntou ao Conselho qual medida tomar em 121 
relação ao Art. 87: inserção de um parágrafo único com a seguinte redação: “o número de acentos e a 122 
proporcionalidade das representações na composição da Comissão de Pesquisa serão definidos pelos 123 
Conselhos de Campus observada a legislação vigente”. Em relação ao Art. 89, a Reitora Maria Beatriz Luce 124 
perguntou qual termo seria usado: “escolha” ou “eleição”. Foi optado por “eleição”. A Seção VII foi votada, 125 
com as alterações propostas, e aceita pela maioria do Conselho. O conselheiro Ricardo Barreto da Silva se 126 
pronunciou sobre o Art. 82, gerando discussão sobre a composição da Comissão de Ensino do Campus. 127 
Chegou-se a ideia de redigir um segundo parágrafo. A proposta foi aprovada pelo Conselho. Na sequência 128 
foi votada e aprovada a redação do Art. 84: “A eleição das representações dos docentes, técnicos e 129 
discentes deverá ser definida no Regimento da Comissão”. A Seção VII foi votada e aprovada novamente. A 130 
seguir, foi avaliada a Seção VIII – Da Comissão de Extensão dos Campus (subseções I, II e III – Art. 91 a 131 
95). No Art. 92 foi solicitada a modificação na redação do inciso VI mediante o acréscimo de “pela”, sendo 132 
aceita pelo conselho. A relatora Débora Hoff fez uma proposta de destaque no Art. 93, que trata da eleição 133 
do Coordenador da Comissão de Extensão: colocar “membros elencados nos incisos IV e V”. A Seção VIII 134 
foi aprovada pelo Conselho. Após, foi apreciada a Seção IX – Da Plenária das Comissões de Ensino, 135 
Pesquisa e Extensão do Campus (Art. 96). O conselheiro Maurício Vieira sugeriu no texto do Art. 96: “uma 136 
reunião ordinária por trimestre”. O artigo foi votado e aprovado com a modificação. Em seguida, foi avaliada 137 
a Seção X – Das Comissões de Curso de Graduação e Da Coordenação de Curso. O conselheiro Marcelo 138 
Cezar disse não estar previsto no Regimento a substituição ao Coordenador de Curso, a não ser durante as 139 
reuniões da Comissão de Curso, nas quais se define quem será o Presidente da Reunião da Comissão 140 
caso o Coordenador não esteja presente. A discussão sobre o Art. 97 foi postergada. O conselheiro Marcelo 141 
Cezar propôs a exclusão do Art. 99. A Presidente recomendou a construção de um parágrafo dizendo: 142 
“Para fins de indicação dos componentes do Núcleo Docente Estruturante, quando necessário, consideram-143 
se os docentes que integram a Comissão de Curso”. O conselheiro Luiz Osório sugeriu colocar no 144 
Regimento que o papel ocupado pelo Núcleo Docente Estruturante seria ocupado pela Comissão de 145 
Cursos. Após discussões sobre os artigos 98, 99 e 100, sugeriu-se que o Art. 99 passa-se a ser o Art. 100, 146 
e o Art. 100 passa-se a ser o parágrafo quinto do Art. 98. A Subseção I – Da Comissão de Curso (Art. 97 a 147 
101) foi colocada em votação e aprovada com uma abstenção e um voto contrário. Passou-se à discussão 148 
da Subseção II – Do Coordenador de Curso. O conselheiro Marcelo Cezar lembrou de fazer constar a 149 
eleição para Coordenador Substituto no Art. 102 do Regimento, ficando a redação: o coordenador de curso 150 
e seu substituto serão eleitos para um mandato de dois anos. O conselheiro Carlos Arthur disse que o 151 
parágrafo segundo do Art. 102 devia constar no Art. 98, a respeito da composição da Comissão de Curso. O 152 
conselheiro Mauricio Vieira deu início a um debate voltando ao parágrafo quarto do Art. 69, que previa o 153 
número máximo de horas-aula a serem ministradas pelo Diretor de Campus e pelo Coordenador 154 
Acadêmico. Ficou decidido que a discussão seria retomada no final da Reunião. A Presidente relatou haver 155 
uma emenda supressiva ao segundo parágrafo do Art. 103. O conselheiro Mauricio Vieira afirmou não ser 156 
responsabilidade do Conselho de Campus indicar o Coordenador Interino, como previa o parágrafo único do 157 
Art. 104. Após debate, decidiu-se pela seguinte redação para o Art. 104: “No caso de vacância ou 158 
impedimento definitivo do Coordenador e de seu substituto, haverá eleição para o provimento da função, no 159 
período restante, se este for maior do que 1 (um) ano”. E o seguinte texto para o parágrafo único do Art. 160 
104: “A Comissão de Curso indicará um Coordenador interino ao Conselho de Campus no caso do mandato 161 
ser menor do que 1 (um) ano”. A Subseção II (Art. 102 a 105) foi votada e aprovada por UNANIMIDADE. 162 
Passou-se à apreciação da Seção XI – Da Pós-Graduação (Art. 106) e da Seção XII – Dos Órgãos 163 
Auxiliares (Art. 107 e 108). Consultados, os conselheiros aprovaram os artigos por UNANIMIDADE. A 164 
seguir, apreciou-se o Título V – Do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – Capítulo I – Do Ensino de 165 
Graduação e Pós-Graduação (Art. 109), Capítulo II – Dos Estágios (Art. 110), Capítulo III – Das Atividades 166 
Complementares (Art. 111), Capítulo IV – Da Pesquisa (Art. 112), Capítulo V – Da Extensão (Art. 113). 167 
Capítulos aprovados por UNANIMIDADE. Partiu-se para a avaliação do Título VI – Dos Diplomas, 168 
Certificados e Títulos (artigos 114, 115 e 116). A conselheira Ana Paula chamou a atenção para a divisão 169 
de cursos de graduação em duas modalidades nos incisos do Art. 115. A Presidente do CONSUNI afirmou 170 
que não se deviam dividir os cursos de graduação. A subdivisão foi desfeita, havendo rearranjo dos incisos 171 
dos artigos 115 e 116. Também foram definidos os textos dos parágrafos primeiro e segundo dos artigos 172 
115 e 116. A Reitora levantou a discussão acerca do Art. 116 sobre a diferença entre Professor Honoris 173 
Causa e Doutor Honoris Causa. A relatora defendeu o uso de ambos os termos como um posicionamento 174 
da UNIPAMPA, argumentando terem feito a proposta baseados em três instituições. Foi apreciado em bloco 175 
o Título VI, sendo votado e aprovado. Deu-se prosseguimento com a análise do Título VII – Da Gestão 176 
Universitária – Capítulo I – Da Administração, que compreendia os artigos 117 e 118, que foram votados e 177 



 

aprovados por UNANIMIDADE. Passou-se à Seção I – Do Planejamento (artigos 119 e 120). Também 178 
aprovados por UNANIMIDADE. A seguir, foi avaliada a Seção II – Da Implementação das Atividades (Art. 179 
121) e Seção III – Da Avaliação Institucional (artigos 122 e 123). Votados em bloco e aprovados por 180 
UNANIMIDADE. Após, fez-se a apreciação do Capítulo II – Do Patrimônio e do Regime Financeiro – Seção I 181 
– Do Patrimônio (Art. 124 a 128) e a Seção II (Art. 129 a 135), sendo que do Art. 124 ao 132 os textos são 182 
transcrições literais dos artigos 48 ao 56 do Estatuto da UNIPAMPA. Os artigos da Seção II foram 183 
aprovados por UNANIMIDADE. Passou-se ao Título VIII – Da Comunidade Universitária – Capítulo I – Dos 184 
Docentes (Art. 136 a 142). Votados e aprovados por UNANIMIDADE. Em seguida, avaliou-se o Capítulo II – 185 
Dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação (Art. 143 a 148). O Capítulo foi aprovado sem 186 
ressalvas. Após, observou-se o Capítulo III – Dos Discentes – Seção I – Das Disposições Gerais (Art. 149 a 187 
152). Aprovados. Passou-se à Seção II – Das Entidades Estudantis (Art. 153 a 156). Houve alguns 188 
esclarecimentos por parte da Presidente. O conselheiro Carlos Arthur considerou que, pela afinidade de 189 
conteúdo, o Art. 156 poderia fazer parte do Art. 155, sugerindo a configuração do 156 como um parágrafo 190 
do 155. Outra consideração do conselheiro se referiu ao termo “concessão”, ao qual ele propôs a troca por 191 
a “permissão de uso”, decidindo-se por posterior definição da expressão adequada. Decidiu-se que o Art. 192 
156 se tornaria o parágrafo primeiro do Art. 155 e o parágrafo único deste artigo se tornaria o parágrafo 193 
segundo. Foram votados em bloco os artigos 153, 154, 155 e 156 da Seção II. Os artigos, as modificações 194 
e ressalvas foram aprovadas por UNANIMIDADE. Na sequência, foi apreciada a Seção III – Do Regime 195 
Disciplinar (Art. 157 a 162). A conselheira Lucia Vinadé se manifestou a respeito do inciso V do Art. 159, 196 
que fala sobre desligamento. Segundo a conselheira, o desligamento nas normas acadêmicas se deve a 197 
duas reprovações por frequência consecutivas. A Presidente ponderou que o mencionado pela conselheira 198 
não era o regime disciplinar, mas o acadêmico. A conselheira Laura Fonseca sugeriu uma consulta jurídica 199 
para descobrir até onde a sanção pode atribuir como uma contrapartida ao dano do patrimônio. A 200 
Presidente propôs deixar de fora do Regimento momentaneamente e que se pedisse ajuda da Consultoria 201 
Jurídica e, se houvesse uma fase de revisão do Regimento no final do ano, poderia ser acrescentado. O 202 
conselheiro Carlos Arthur afirmou ser importante tipificar as sanções, sugerindo a redação de emenda: “as 203 
sanções previstas serão aplicadas pelos motivos elencados abaixo e na forma seguinte”. A conselheira 204 
Denise da Silva pediu esclarecimentos sobre o Art. 160. A Reitora fez os esclarecimentos e observou que o 205 
desligamento de um aluno por razões disciplinares é uma matéria que deveria ser aprovada pelo CONSUNI. 206 
Mudou-se a redação do caput do Art. 160, tirando a palavra “apuração” e deixando o seguinte texto: “As 207 
sanções serão aplicadas pelo”. A Seção III, com os artigos 157 a 162, foi votada com as alterações, sendo 208 
aprovada por UNANIMIDADE. Passou-se à apreciação do Título IX – Do Pedido de Reconsideração e dos 209 
Recursos Relativos aos Órgãos Executivos (Art. 163 a 166). A Presidente fez uma correção no título, ao 210 
dizer que não havia órgãos executivos na UNIPAMPA, apenas colegiados. O título ficou: Do Pedido de 211 
Reconsideração e de Recursos. No Inciso II do art. 164, o Professor Norberto propôs a inclusão, após 212 
“Coordenador Acadêmico”, do “Coordenador do Curso”, pois este também tem medidas disciplinares que 213 
podem ser acrescentadas. O Professor Norberto pediu um esclarecimento à Comissão a respeito do Inciso 214 
II em que é mencionado das “Comissões de Campus” e idem no Inciso III, destacando que o Órgão 215 
Recursal não é o mesmo. A relatora explicou que no Inciso II é quando não convencido de que o Conselho 216 
de Campus tomou a decisão correta ainda poderia ir para mais uma instância, que seriam as Comissões 217 
Superiores, quando forem matérias referentes às Comissões de Campus. A Presidente retificou dizendo 218 
haver uma única instância de recursos para qualquer matéria. A Reitora ainda afirmou que para chefia 219 
imediata não é recurso, é reconsideração; sendo os recursos apreciados por colegiados. A relatora sugeriu 220 
que para frear o processo era preciso colocar mais um parágrafo definindo a quantas instâncias de recurso 221 
o recorrente teria direito. O Professor Norberto esclareceu que as decisões das Comissões de Curso eram 222 
referentes à liberação de disciplinas para os alunos, reconhecimentos de ACG e avaliação docente de 223 
trabalhos e provas. O primeiro pedido de reconsideração seria para o professor e o segundo seria para a 224 
própria Comissão. Segundo a relatora, a reconsideração é para quem tomou a decisão. Para o Art. 163 225 
ficou definido o prazo de cinco dias para reconsideração e o mesmo prazo para resposta. A Presidente 226 
ressaltou que reconsideração é pedida a autoridades e não a colegiados. O conselheiro Osório falou sobre 227 
o art. 165, e sugeriu permanecer com o prazo de quinze dias para todos os casos, exceto Consuni. Propôs 228 
um parágrafo dizendo que recebido o recurso caberia à Presidência do Conselho deliberar sobre a urgência 229 
e a pertinência da Reunião Extraordinária. A Presidente ressaltou a dificuldade de julgar alguns recursos e o 230 
volume desses como motivos para aumentar o prazo de resposta aos recursos. O Art. 165 ficou com a 231 
seguinte redação: “os recursos deverão ser distribuídos para parecer na primeira reunião ordinária do órgão 232 
colegiado que deverá se manifestar em até 90 (noventa) dias”. Votado em bloco, o Título IX (do Art. 163 ao 233 
166) foi aprovado por UNANIMIDADE. A seguir, foi apreciado o Título X – Das Eleições (Art. 167 a 170). O 234 
conselheiro Luiz Osório destacou nos parágrafos terceiro, quarto e quinto do Art. 169 uma mudança 235 
necessária de nomenclatura, pois as representações nem sempre são para cargos, então especificar: 236 
representações dos discentes e dos servidores docentes e técnico-administrativos. Professor Maurício 237 
Vieira fez uma alternativa ao parágrafo primeiro do Art. 169, que fosse requisito o título de doutor e não de 238 
mestre para o cargo de Coordenador Acadêmico. O conselheiro Roger Machado argumentou que privar um 239 
profissional com competência para assumir o cargo simplesmente porque não possui o título de doutor é um 240 



 

contra-senso. A Presidente ressaltou que cerca de setenta por cento dos professores da UNIPAMPA eram 241 
doutorandos. Manifestaram-se ainda os conselheiros Carlos Artur, Andrés Delgado, Ana Paula Ferreira, 242 
Maurício Vieira, Luiz Osório, Norberto Hoppen, Laura Fonseca e Vanessa Espíndola. A Reitora Maria 243 
Beatriz Luce questionou os conselheiros se continuariam a votação em bloco, ou, no caso do Art. 169 244 
parágrafos primeiro e segundo, realizariam votação nominal. A Presidente pediu para que levantassem as 245 
mãos os conselheiros favoráveis à continuidade do mesmo processo de votação, a seguir pediu que 246 
levantassem as mãos os favoráveis à votação nominal (seis votos), abstenções (uma). Decidiu-se por 247 
continuar com o mesmo procedimento realizado até então. Votaram-se e aprovaram-se por UNANIMIDADE 248 
os artigos 167 e 168. Para o Art. 169 houve uma proposta de emenda no parágrafo primeiro: o texto original 249 
propôs que os mestres fossem elegíveis para o cargo de Coordenador Acadêmico, sendo que a emenda 250 
propôs que fossem doutores. Colocou-se em votação o texto original do parágrafo primeiro, assim redigido: 251 
“São elegíveis para o cargo de Coordenador Acadêmico todos os professores admitidos na carreira docente 252 
e membros do quadro ativo permanente da UNIPAMPA que possuam pelo menos o título de mestre”. 253 
Houve dezesseis votos a favor dessa redação. Em seguida, a Presidente pediu a manifestação daqueles 254 
que estivessem a favor do título de doutor para o cargo de Coordenador Acadêmico. Houve dezoito votos a 255 
favor da emenda e nenhuma abstenção. Foi realizada uma segunda votação para conferir. Na segunda 256 
contagem, foram dezenove votos a favor da emenda do título de doutor para o cargo de Coordenador 257 
Acadêmico e dezesseis a favor da redação original. Não foi contado o número de abstenções. A Reitora 258 
perguntou se havia destaques a respeito do Art. 170. Não havendo, foi colocado em votação, sendo 259 
aprovado por UNANIMIDADE. Seguiu-se a avaliação da Seção I – Da Comissão Eleitoral (Art. 171 a 173). 260 
Seção votada e aprovada com uma abstenção. Após, fez-se a análise da Seção II – Das Normas Gerais 261 
(Art. 174). A conselheira Ana Paula pediu esclarecimento no parágrafo primeiro sobre o prazo de sessenta 262 
dias para convocação de eleição em casos de substituição emergencial. Perguntou se o prazo poderia ser 263 
eventualmente menor do que sessenta dias. Como resposta, os conselheiros citaram o Art. 167: “Todos os 264 
processos eleitorais previstos no âmbito da UNIPAMPA deverão ser deflagrados com antecedência mínima 265 
de 60 (sessenta) dias do término dos mandatos para os quais irão prover substituição”. O conselheiro Luiz 266 
Osório demonstrou preocupação a respeito do parágrafo quarto (Art. 174): “Caso nenhum candidato 267 
satisfaça a exigência do §2º, haverá um 2º (segundo) turno entre os mais votados”. O conselheiro Luiz 268 
Osório propôs que fosse especificado “entre os 2 (dois) mais votados”. A Presidente disse que essa seria 269 
considerada uma emenda de forma. O conselheiro Marcelo Cezar manifestou dúvida em relação ao 270 
parágrafo terceiro no qual diz “somados aos votos em branco”; perguntou se não seriam “votos nulos”. O 271 
Professor Norberto esclareceu que os nulos não são votos válidos, pois os válidos são os votos nos 272 
candidatos mais os votos em branco. A redação do Art. 174 foi aprovada com duas abstenções. Passou-se 273 
ao Título XI – Das Disposições Gerais e Transitórias (Art. 175 a 180). A Presidente lembrou haver duas 274 
emendas da Comissão a serem colocadas nesse Título. A primeira sugestão de emenda aditiva trouxe o 275 
segundo artigo: “Até que as Comissões Superiores e as Comissões dos Campus tenham seus regimentos 276 
próprios definidos, caberá ao CONSUNI o estabelecimento das regras para definição das representações 277 
no âmbito das Comissões Superiores e ao Conselho de Campus a definição das regras para escolha das 278 
representações das Comissões estabelecidas nos âmbitos dos Campus”. A Presidente sugeriu juntar o 279 
CONCUR, as Comissões Superiores e os membros da comunidade externa. Ela propôs mencionar no texto 280 
do Art. 176 que “no prazo de até 90 (noventa) dias deverão ser instituídos: o CONCUR; as Comissões 281 
Superiores; os Conselhos de Campus; a Representação da Comunidade Externa no CONSUNI e as 282 
Comissões de Campus”. Sobre a representação da Comunidade Externa, o conselheiro Luiz Osório 283 
perguntou se já havia uma Comissão estabelecendo regras para isso. Ele perguntou se seria pertinente 284 
estabelecer um prazo para a instituição da representação da Comunidade Externa no CONSUNI. A Reitora 285 
disse que essa não era uma matéria do Regimento e sim um assunto de deliberação do Conselho na 286 
Reunião do dia seguinte. Ela enfatizou a importância de não haver mais atrasos nessa matéria. O 287 
conselheiro Luiz Osório lembrou ser esse um compromisso político da UNIPAMPA. Foi decidido pela 288 
retirada do Inciso III. O conselheiro Felipe Ethur propôs a inclusão de um artigo mencionando que os 289 
mandatos da Direção são renovados a cada quatro anos simultaneamente. Decidiu-se colocar no Art. 167 290 
do Título X – Das Eleições a menção do Calendário Oficial da Universidade: “A organização das eleições 291 
universitárias para escolha de representantes dos docentes, discentes e servidores técnico-administrativos 292 
em educação será de responsabilidade institucional da Universidade, regulamentada pelo CONSUNI e 293 
realizada em calendário oficial da Universidade”. Redação aprovada por UNANIMIDADE. Sobre o Art. 178 294 
manifestaram-se Luiz Osório, Ana Paula Ferreira e Laura Fonseca. Os conselheiros decidiram pela seguinte 295 
redação: “Os servidores membros iniciais de Comissões Superiores e de Comissões de Campus, a serem 296 
eleitos em 2010, terão o mandato ampliado de modo a ser concluído junto com o dos Coordenadores de 297 
Curso eleitos para mandato que termina em fevereiro de 2013. No caso dos discentes, o mandato será 298 
ampliado de modo a ser concluído junto com o dos que serão eleitos para mandato que termina em 299 
fevereiro de 2012”. Houve troca na ordem dos últimos artigos. Foram votados em bloco os artigos de 177 a 300 
180. Com relação ao Art. 180, a Reitora esclareceu que o Regimento Geral não era publicado no Diário 301 
Oficial da União, e sim no Boletim de Serviço, por legalidade e economicidade. A redação ficou: “Este 302 
Regimento Geral entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço, revogadas as 303 



 

disposições em contrário”. Aprovado o Regimento Geral da UNIPAMPA por UNANIMIDADE. A Presidente 304 
do Conselho parabenizou a Comissão que conduziu o Regimento. Nada mais havendo a tratar, a 305 
Presidente deu por encerrada a Reunião, convocando os conselheiros para a continuidade da Reunião, no 306 
dia seguinte, às oito horas e trinta minutos. Reunião da manhã de sexta-feira, dia dezoito de junho de dois 307 
mil e dez: A Professora Maria Beatriz Luce deu início à Reunião renovando a satisfação por terem 308 
conseguido vencer a pauta de aprovação do Regimento. Comunicou que seria feita uma revisão cuidadosa 309 
do Regimento, demorando assim alguns dias para a publicação. A Presidente enfatizou o Regimento prever 310 
várias regulamentações e normas complementares. Informou que seria feita uma nova versão do 311 
Cronograma de Elaboração de Legislação e Normas a ser repassada aos conselheiros. A Presidente citou 312 
os membros da Comissão com a obrigação de tratarem da instalação dos membros externos no CONSUNI: 313 
os conselheiros Frank Pahim, Domingos Jacques Leão, Rômulo Lupatini e Ula Arns. Sugeriu a esses 314 
conselheiros ser essa também a Comissão responsável pela elaboração do Regimento do CONSUNI. 315 
Perguntou se já existem condições de trazer uma proposta de ação para a Reitoria. A Reitora lembrou a 316 
necessidade de trazer uma representação da região e não dos municípios dos dez Campus; tendo essas 317 
pessoas perfis distintos. Propôs a realização de um seminário sobre a Universidade e a região para que as 318 
pessoas compreendessem a importância e a missão da UNIPAMPA; solicitando aos conselheiros que 319 
trabalhassem numa proposta de seminário a ser apresentada por escrito na Reunião de Jaguarão. Também 320 
ressaltou a urgência na composição das Comissões Superiores. A Presidente ainda manifestou o desejo de 321 
fazer uma sessão solene de introdução dos membros da comunidade externa e, no mesmo dia, realizar a 322 
posse das representações das Comissões Superiores. Membros da Comissão para a instalação das 323 
Comissões Superiores: Lúcia Vinadé, Luciana Kopp, Gihad Mohamad e Roger Machado. A Presidente 324 
afirmou também ter anotado o nome de Diego Bulsing, Cátia Goulart, Felipe Carpes, Marco Antonio 325 
Hansen, Eduardo Ceretta Moreira e Thais Priscila de Oliveira. Propôs que os quatro que se manifestaram 326 
se mantivessem com o trabalho das Comissões Superiores e os demais fossem realocados em outras 327 
comissões, como forma de agilizar o trabalho. A conselheira Lúcia afirmou que o Regimento das Comissões 328 
Superiores envolveria as outras comissões, por isso sugeriu a manutenção de outros conselheiros na 329 
Comissão. A Reitora disse ser necessário mais pessoas envolvidas na Comissão de Extensão. O Professor 330 
Felipe Carpes foi realocado para essa Comissão. A Professora Maria Beatriz disse que a primeira iniciativa 331 
em relação ao Conselho Curador seria a sua composição e a elaboração do seu Regimento pelos seus 332 
membros. A Presidente pediu a colaboração de dois ou três conselheiros para avaliar os perfis 333 
possibilitando os convites ao CONCUR, sendo os nomes submetidos ao CONSUNI. A Reitora convidou as 334 
representações dos docentes, técnicos e estudantes a indicarem um ou dois representantes para 335 
trabalharem em conjunto na elaboração da nominata a ser apresentada ao CONSUNI. O conselheiro Carlos 336 
Arthur Dias sugeriu colocar à disposição da comunidade universitária, não um convite, mas a oportunidade 337 
de se inscreverem. A Reitora defendeu a ideia de convite por tratar-se de um cargo com exigência de 338 
pessoas com conhecimentos técnicos em contas públicas, contabilidade e licitação, ou que já tenham 339 
participado de conselhos fiscais de associações ou conselhos profissionais. Segundo a conselheira Luciana 340 
Koop, de acordo com o Art. 20 do Regimento, os membros seriam eleitos. Questionou se isso não daria 341 
direito a qualquer um se inscrever, sugerindo então o uso da palavra “escolhidos” ou “indicados” no lugar de 342 
“eleitos”. De acordo com a Presidente, seria preciso haver uma Comissão convidando as pessoas a 343 
disponibilizarem o nome como candidatos. O conselheiro Luiz Osório considerou pertinente a preocupação 344 
da conselheira Luciana, como forma de não cercear ninguém a se candidatar. O conselheiro Luiz Osório 345 
sugeriu traçar o perfil para os candidatos a membros do CONCUR e que esse perfil fosse divulgado. Nesse 346 
sentido, a Professora Maria Beatriz reforçou a necessidade de se formar uma comissão. A conselheira Ana 347 
Paula sugeriu que os candidatos apresentassem a candidatura mostrando suas qualificações para estarem 348 
no Conselho. A Reitora perguntou se havia disposição das representações dos docentes, técnicos e 349 
estudantes para participar desse movimento. Afirmou que para designar a Comissão Eleitoral seria 350 
necessária uma preparação, e quem estivesse na Comissão Eleitoral não poderia se candidatar. O 351 
Professor Norberto salientou a necessidade do CONCUR ter membros com visão de gestão e 352 
planejamento. O conselheiro Carlos Arthur disse que analisando o número de pessoas para o CONCUR e 353 
as suas atribuições, não acreditava numa grande procura para participar do Conselho. A Presidente 354 
concordou e destacou a importância de estimular bons candidatos a se tornarem membros do CONCUR. 355 
Em caso de edital, o conselheiro Luiz Osório sugeriu que cada candidato apresentasse no mínimo a 356 
formação acadêmica e a sua experiência profissional, servindo de base para o CONSUNI examinar. O 357 
conselheiro Felipe Ethur perguntou se não seria mais pertinente que os membros do CONCUR fossem do 358 
Campus Bagé, devido à proximidade com a Reitoria. Na visão do conselheiro, um trabalho multicampi 359 
dificultaria a articulação dos membros. A Presidente considerou pertinente a preocupação do conselheiro, 360 
mas lembrou que a natureza da UNIPAMPA é multicampi. Também afirmou que o Regimento dos Campus 361 
deveria ser liderado pelos diretores. A Professora considerou de suma importância formar a Comissão de 362 
Consultas ainda no mês de junho. Pediu aos diretores dos Campus uma escala de quando os conselhos 363 
apresentariam seus regimentos para que a Comissão de Legislação e Normas não ficasse com dez 364 
regimentos precisando de pareceres. O conselheiro Luiz Osório recomendou uma comissão intercampi para 365 
fazer um atendimento básico a todos os Campus, facilitando a aprovação em bloco no Conselho 366 



 

Universitário daquilo que seria comum a todos os Campus. Os conselheiros aprovaram a ideia. Foram 367 
escolhidos os conselheiros Maria de Fátima Ribeiro, Fernando Junges e Débora Hoff como encarregados 368 
da Coordenação da Comissão Intercampi. A Presidente enfatizou ser preciso compor os Conselhos de 369 
Campus, fazer os regimentos, estabelecer as Comissões de Ensino, de Pesquisa e de Extensão e as 370 
Comissões de Curso. Para elaboração do Regimento da Reitoria, a Professora Maria Beatriz sugeriu 371 
incumbir um pró-reitor da área administrativa e um pró-reitor da área acadêmica. Concordaram os presentes 372 
que a Comissão fosse composta pelos conselheiros Laura Fonseca, Claudia Tôndolo e Luiz Osório dos 373 
Santos. Na composição do Regimento do CONSUNI, participariam os conselheiros Carlos Arthur, Rômulo 374 
Lupatini, Frank Pahim, Domingos Jacques Leão e Ula Arns. Passou-se ao Regimento Eleitoral da 375 
UNIPAMPA. O conselheiro Jacques sugeriu o servidor Evelton Machado Ferreira de Caçapava pelo papel 376 
desempenhado na eleição do CONSUNI. A Presidente perguntou se o Conselho concordava em convidar 377 
um membro externo ao Conselho Universitário. O Conselho concordou. A Comissão do Regimento Eleitoral 378 
ficou composta por: Patrícia Maurer, Carlos Arthur, Evelton Machado Ferreira, Daniel Nedel e a Professora 379 
Dáfine. Conforme a Presidente, havia uma minuta de Normas Básicas da Graduação carecendo de 380 
atualização. A conselheira Lúcia Vinadé disse que as normas foram elaboradas por todos os docentes e 381 
técnicos em 2008, 2009 e 2010. A conselheira contou ter pensado em passar as Normas aos Campus, 382 
oferecendo um prazo para sugestões, e então reunindo-se com os coordenadores acadêmicos para 383 
articular as sugestões e trazer ao CONSUNI. A Presidente esclareceu serem as matérias apresentadas à 384 
Presidência do Conselho, por meio da Secretaria, e disse ser necessário providenciar relatores para essas 385 
matérias, sendo que o Regimento do CONSUNI estabeleceria a forma de distribuição. A Presidente disse 386 
entender que as Normas Gerais da Graduação poderiam vir para o plenário já com um parecer de mérito da 387 
lavra de, no mínimo, três conselheiros. Os conselheiros Maurício Vieira, Flavi Lisboa Filho, Roger Machado 388 
e Diego Bulsing se propuseram a ser os membros da Comissão. Seguiu-se com a discussão das normas do 389 
Plano de Capacitação de Pessoal da Universidade, do Programa de Qualidade de Vida no trabalho e do 390 
Plano de Desenvolvimento de Pessoal. O Professor Norberto pediu esclarecimentos a respeito das Normas 391 
de Progressão. O conselheiro Luiz Osório explicou haver no caso dos professores duas formas de 392 
progressão: uma por titulação e progressão dentro de uma mesma classe, ou de uma classe para outra sem 393 
titulação, que é regulada pela Portaria MEC 475/97 e pelo Decreto 94.664/87. De acordo com o conselheiro 394 
Osório, a mudança entre um nível e outro da mesma classe ou de uma classe para outra sem titulação era 395 
algo que precisava ser regulado, pois dependia de avaliação. No caso dos técnicos eram duas progressões 396 
possíveis, uma por mérito e outra por capacitação profissional. O conselheiro Osório disse que no caso de 397 
avaliação por mérito também seria necessário regramento, havendo, naquele momento, um modelo de 398 
avaliação provisório que seria concluído e apresentado à Reitoria. A proposta seria disponibilizar o modelo 399 
para avaliação do CONSUNI ainda em dois mil e dez, para implantá-lo em dois mil e onze. Informou o 400 
conselheiro Luiz Osório que o Plano de Desenvolvimento de Pessoal da UNIPAMPA previa três programas: 401 
de Capacitação, de Qualidade de Vida no Trabalho, de Avaliação de Desempenho e de Dimensionamento. 402 
A urgência envolvia o Programa de Avaliação de Desempenho. A Presidente perguntou quem se 403 
candidataria para apresentar o parecer sobre o Plano de Desenvolvimento de Pessoal. Foram escolhidos os 404 
conselheiros Daniel Nedel, Márcio Cordeiro, Rômulo Lupatini e Claudia Tôndolo. Dando continuidade, a 405 
Reitora mencionou o Regulamento dos Sistemas de Biblioteca da Universidade como outra prioridade. 406 
Candidataram-se para cuidar desse assunto as conselheiras Ana Paula Ferreira, Vanessa Espíndola e Tisa 407 
Echeverria. A Professora Maria Beatriz considerou o fato dessa Norma já estar pronta para pedir sua 408 
apreciação, oferecendo um parecer em julho. Outra Norma pronta para ser apreciada era a relativa à 409 
prestação de serviços e à realização de projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento 410 
institucional, científico e tecnológico, por meio de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e 411 
privadas. Segundo a Presidente, a Comissão de Normas relativas à Prestação de Serviços e Projetos, 412 
Convênios e Contratos era formada pelos conselheiros Felipe Ethur, Cássia Fernandes, Nádia Bucco, Almir 413 
Santos Neto e Jefferson da Rocha. A Professora ressaltou a urgência dessas Normas, pois estava entrando 414 
em funcionamento o Hospital Universitário Veterinário com muitas solicitações da comunidade de prestação 415 
de serviços tecnológicos na área da saúde. Pediu parecer para a próxima reunião do CONSUNI. O 416 
Professor Norberto lembrou não ter sido marcada data para discutir as Normas de Eleições. Como a ideia 417 
era realizar as eleições para Reitoria até o fim do ano, a Reitora pediu para que as Normas fossem 418 
analisadas em agosto. Outra norma: Diretrizes e Normas para Afastamento de Docentes e Técnico-419 
Administrativos com o objetivo de qualificação. Conforme a Presidente, ainda não havia comissão para isso. 420 
O conselheiro Osório sugeriu que essa Norma fosse trabalhada junto com o Programa de Capacitação. 421 
Perguntou se havia um grupo estudando para transformar essa instrução normativa em uma proposta de 422 
resolução. A Presidente elucidou dizendo que o assunto sobre essa Norma seria resolvido dentro da 423 
Reitoria e que a Norma ainda não estava com a redação pronta para ser entregue à Comissão. Decidiu-se 424 
que a Comissão do Programa de Capacitação ficaria também encarregada das Normas relativas à 425 
Prestação de Serviços e Projetos, Convênios e Contratos. A Reitora comentou ser necessário regulamentar 426 
a área de Assistência Estudantil. A conselheira Laura Fonseca informou existirem duas instruções 427 
normativas regulando o Programa de Bolsas que poderiam ter o parecer apresentado em setembro e haver 428 
um GT constituído para o Plano da Assistência Estudantil. A Reitora perguntou quem compunha a 429 



 

Comissão e a data em que a minuta seria apresentada ao CONSUNI. A conselheira Laura disse que a 430 
minuta seria apresentada em setembro para poder ser apreciada em outubro. O Professor Norberto 431 
acrescentou estarem pendentes normas complementares à norma da Graduação, que contemplam os 432 
trabalhos de Conclusão de Curso, o aproveitamento de atividades complementares e os estágios 433 
curriculares. Ele solicitou à conselheira Lúcia Vinadé um relato sobre o andamento das normas. A 434 
conselheira relatou que as normas já estavam praticamente prontas, dependendo somente da aprovação do 435 
Regimento Geral da Universidade. Afirmou que as normas poderiam ser trazidas ao CONSUNI em 436 
novembro. O Professor Norberto sugeriu a incorporação das Semanas Acadêmicas nas Normas 437 
Acadêmicas. O Vice-Reitor comentou serem as Normas Acadêmicas de Graduação extremamente 438 
dinâmicas. Passando-se às Normas Básicas da Pós-Graduação stricto sensu aprovadas na última Reunião 439 
e às Normas de Pós-Graduação lato sensu. A Reitora propôs essa discussão para a Reunião do mês de 440 
outubro. Dando continuidade, o Professor Norberto mencionou as Normas Gerais para Extensão, propondo 441 
uma nova revisão para então ser submetida ao CONSUNI. A Professora Maria Beatriz sugeriu o exame da 442 
Norma até setembro. Perguntou quem eram os membros da Comissão responsáveis pelo parecer das 443 
Normas de Extensão: Luciana Kopp, Nádia Bucco, Frank Pahim e Rodrigo Dorado. Na sequência, 444 
comentaram-se as Normas da Pesquisa. Segundo o Professor Norberto, essas Normas poderiam ser 445 
incluídas no Projeto Institucional. Sugeriu a revisão após a criação da Comissão Superior de Pesquisa. A 446 
Professora Maria Beatriz leu os nomes dos membros da Comissão: Ana Paula Ferreira, Andrés Cañedo, 447 
Claudia Tôndolo, Felipe Carpes, Flavi Ferreira Filho, Marco Antonio Hansen, Maurício Vieira, Mauro Sopeña 448 
e Cleiton Stigger Perleberg. Com relação ao trabalho dessa Comissão, o Professor Norberto disse que a 449 
demanda era referente à alocação de parte das cento e setenta e sete vagas recebidas do MEC. Pediu que 450 
a Norma fosse submetida ao CONSUNI na próxima Reunião e solicitou aos Campus que planejassem o 451 
perfil das vagas. A Presidente perguntou se o Conselho tinha alguma objeção em tratar de informações de 452 
atualização administrativa e também tomar algumas deliberações de procedimentos gerais da Universidade. 453 
Os conselheiros disseram não ter objeção.  A Professora Maria Beatriz informou que três de julho era o 454 
prazo para publicar todas as nomeações, considerando atividade prioritária da Pró-Reitoria de Gestão de 455 
Pessoal. Em seguida, a Presidente pediu para que o Conselho analisasse um caso: um professor do Curso 456 
de Tecnologia em Mineração concursado sem dedicação exclusiva, que já estava em exercício há quase 457 
um ano, fez uma solicitação para passar ao regime de dedicação exclusiva. De acordo com a Reitora, para 458 
que o professor passasse a ter dedicação exclusiva era necessário o CONSUNI aprovar uma regra 459 
relacionada à situação. A Professora solicitou que alguém fosse o relator dessa matéria para a Reunião de 460 
Jaguarão. O conselheiro Domingos Jacques se dispôs. O conselheiro Maximilian Fries comunicou aos 461 
conselheiros que o professor Luiz Delfino Teixeira Albarnaz entrou no regime de vinte horas e demonstrou 462 
interesse em atuar em todas as frentes da Universidade (ensino, pesquisa e extensão). A Professora pediu 463 
que na Reunião de apreciação dessa matéria fosse feito o registro do depoimento da Direção do Campus 464 
sobre a dedicação prestada pelo Professor Luiz Delfino Albarnaz. Passando a outro ponto, a Reitora 465 
ressaltou ser importante que os professores e técnicos da UNIPAMPA colaborem com outras instituições, 466 
ministrando cursos, seminários e disciplinas de pós-graduação, mas para tal deve haver acordos e 467 
convênios. Contudo, não é possível que uma instituição dessa região ofereça um curso de especialização 468 
cuja maior parte do corpo docente são professores da UNIPAMPA. A Professora mencionou que a minuta 469 
dessa Norma será feita e poderá ser apreciada pela mesma comissão que vai apreciar as outras normas da 470 
área de pessoal. Consultou o Conselho sobre a possibilidade de suspensão dos trabalhos às doze horas e 471 
trinta minutos, deixando a tarde para o trabalho das Comissões. Solicitou a todos que pediram diárias por 472 
três dias para tomarem as providências administrativas de cancelamento. As Comissões combinaram de se 473 
reunir às treze horas e trinta minutos no local da Reunião e na Reitoria. A Presidente do Conselho 474 
cumprimentou os conselheiros e agradeceu o empenho de todos com as contribuições dadas à elaboração 475 
do Regimento da Universidade. As declarações completas desta Reunião estão gravadas e disponíveis 476 
para consulta. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Maria Beatriz Luce declarou encerrada a Sessão e, 477 
para constar, eu, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI, lavrei a presente Ata, que 478 
lida e aprovada, vai assinada pela Presidente do Conselho Universitário.  479 


