
 

 

 
 

 

ATA Nº 02 – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, às oito horas e quarenta e cinco minutos, o 1 

Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) reuniu-se, nas 2 

dependências do prédio um do Campus Alegrete. Presentes: a Reitora e Presidente do Conselho, 3 

Professora Maria Beatriz Luce, o Vice-Reitor e Vice-Presidente do Conselho, Professor Norberto Hoppen, 4 

os conselheiros Lucia Helena do Canto Vinadé, Luiz Osório Rocha dos Santos, Laura Regina da Silva 5 

Câmara Mauricio da Fonseca, Daniel dos Santos Viégas representando a Pró-Reitora de Gestão de 6 

Pessoal, Claudia Denise da Silveira Tôndolo; Almir Barros da Silva Santos Neto, Fernando Junges, 7 

Jurselem Carvalho Peres, Diretora em exercício do Campus Caçapava do Sul; Nadia Fátima dos Santos 8 

Bucco, Eloir Missio, Diretor em exercício do Campus Itaqui; Maria de Fátima Bento Ribeiro, Luiz Edgar 9 

Araújo Lima representando a Direção do Campus Santana do Livramento; Denise Teresinha da Silva, 10 

Ricardo José Gunski, Carlos Maximiliano Dutra, Maurício Aires Vieira representando a Docente Cátia 11 

Rosana Dias Goulart; Andrés Delgado Cañedo, Daniel Luiz Nedel, Felipe Carpes, Flavi Ferreira Lisboa 12 

Filho, Gihad Mohamad, Jeferson Luis Lopes Goularte, Jefferson Marçal da Rocha, Ana Paula Ferreira,  13 

Luciana Marini Kopp, Marcelo Cezar Pinto, Marco Antônio Fontoura Hansen, Maristela Cortez Sawitzki, 14 

Ricardo Barreto da Silva, Tisa Echevarria Leite, Carlos Arthur Saldanha Dias, Felipe Batista Ethur, Frank 15 

Sammer Pahim, Márcio Pereira Cordeiro representando Luis Eduardo Vieira; Roger Cristiano Baigorra 16 

Machado, Patricia Maurer, Thaís Priscila Silva de Oliveira representando o acadêmico Diego Machado 17 

Bulsing; Rômulo Lupatini e Vanessa Dias Espíndola. Iniciando a Reunião, a Presidente Maria Beatriz Luce 18 

deu posse a alguns membros suplentes.  Logo após, foi exposta a pauta da Reunião: 1 - apreciação da Ata 19 

referente à primeira Reunião Ordinária do CONSUNI; 2 - informações da Reitoria ao Conselho Universitário: 20 

o estado da Universidade Federal do Pampa (organização da Secretaria do CONSUNI, situação patrimonial 21 

da UNIPAMPA, investimentos previstos para o biênio dois mil e dez e dois mil e onze, quadro de pessoal 22 

docente e técnico-administrativo, situação do ensino e do corpo discente, estrutura organizacional e 23 

principais processos de gestão, normas institucionais a serem submetidas à deliberação do CONSUNI); 3 - 24 

Relato das Comissões ao Conselho; 4 - Deliberação (alteração do Calendário Acadêmico 2010: relatora 25 

Professora Lucia Vinadé). A Presidente do Conselho requereu a inclusão do item “Assuntos Gerais” na 26 

pauta. O pedido foi aceito pelo Conselho. Apresentou-se então a Ata da Primeira Reunião Ordinária do 27 

CONSUNI; lida e aprovada pelos conselheiros. A conselheira Patrícia Maurer comentou sobre a indicação 28 

do conselheiro Rodrigo Dorado para a Comissão do Regimento Geral, salientando ser ele suplente no 29 

CONSUNI. Perguntou se ele continuaria na Comissão ou se ela assumiria por ser conselheira titular. Em 30 

resposta, a Presidente informou serem os membros titulares os participantes das comissões. O conselheiro 31 

Fernando Junges sugeriu que as votações do Conselho fossem nominais. Segundo a Presidente do 32 

Conselho, o assunto seria remetido ao Regimento, e se algum conselheiro sentisse necessidade de fazer a 33 

declaração de voto, deveria fazê-la por escrito, sendo a declaração integrada à Ata. O conselheiro Felipe 34 

Ethur propôs que a partir da Reunião seguinte fosse dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior. Não 35 

havendo restrição, a proposta foi aceita.  Com a palavra, o conselheiro Ricardo Gunski recomendou o envio 36 

das atas com antecedência mínima de uma semana de cada reunião. A sugestão foi acolhida. A Professora 37 

Maria Beatriz Luce comentou serem as atribuições da Secretaria do CONSUNI a preparação de reuniões e 38 

atas, preparação e guarda de documentos e assistência técnico-administrativa nas atividades do Conselho. 39 

O Regimento Geral especificaria as demais atribuições. Informou já haver para comunicações o endereço 40 

eletrônico da Secretaria consuni.secretaria@unipampa.edu.br. Salientou estar disponível para comunicação 41 

com a Presidente do Conselho o e-mail reitora@unipampa.edu.br. O servidor Jefferson Lemer enfatizou o 42 

evento estar sendo transmitido em tempo real para os Campus Jaguarão, Santana do Livramento, Itaqui, 43 

Dom Pedrito e Uruguaiana. Saudou-se aos Campus conectados. Passando ao segundo tema do subitem 44 

dois da pauta, a Professora Maria Beatriz informou das condições de titularidade de cada prédio ou terreno 45 

de uso da Universidade. A Reitora ressaltou a diligência do Campus Alegrete na iniciativa de regularização 46 
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do prédio. Abordou-se a situação dos prédios cedidos e alugados. O Professor Rogério Antocheves Lima, 47 

assessor que se dedica às obras da Universidade, explanou enfatizando o trabalho da equipe recém 48 

empossada e um estudo de implantação dos Campus São Borja, Alegrete e Itaqui. Apresentou as plantas 49 

baixas detalhadas. A Reitora afirmou que no Campus Dom Pedrito o funcionamento ainda acontecia em 50 

prédio cedido pela Prefeitura, pois o prédio novo estava em processo de reparos, com inauguração festiva a 51 

ser agendada no Ministério de Educação. A Reitora destacou que a titularidade do Campus Itaqui já era da 52 

UNIPAMPA. Na sequência, o Professor Rogério apresentou o projeto de implantação do Campus Itaqui. A 53 

Diretora do Campus Jaguarão, Professora Maria de Fátima, fez um breve relato da situação, informando a 54 

mudança da Biblioteca para o novo prédio. O Professor Rogério cientificou sobre o relatório do Campus 55 

Jaguarão entregue à Reitoria. De acordo com a Reitora, em Santana do Livramento já fora encaminhado ao 56 

cartório o pedido de transferência de titularidade. O Professor Norberto lembrou que em breve aconteceria 57 

em Livramento uma reunião para apresentação do anteprojeto de restauração do prédio, realizado pela 58 

equipe da UFRGS, especializada em prédios históricos.  Advertiu ser necessária a titularidade para pleitear 59 

qualquer modificação na obra. Sobre o Campus São Borja, a Diretora Denise Teresinha da Silva cientificou 60 

da cedência de parte do terreno ocupado pela Polícia Federal ao Campus São Borja. Conforme a 61 

Presidente, em São Gabriel, com a colaboração do conselheiro Ricardo Gunski, conseguiu-se mais uma 62 

fração de terreno que, tão logo estivesse regularizado, seria unificado. Informou que o Campus Uruguaiana 63 

era o que estava com a situação mais regular, pois as instalações já tinham sido adquiridas pela 64 

UNIPAMPA, e as escrituras lavradas de acordo, não havendo necessidade de ampliação. A Professora 65 

Maria Beatriz mencionou a importância de regularização de todos os prédios e terrenos da UNIPAMPA e 66 

dos cartórios fazerem isso com base na Lei 11.640/2008. O Professor Rogério explicou o trabalho do 67 

Gabinete e da Pró-Reitoria de Administração. Mostrou projeções refletindo investimentos em obras novas 68 

da UNIPAMPA e convênios com a UFPel e a UFSM no total de sessenta e seis milhões novecentos e 69 

cinquenta mil reais. Segundo o conselheiro, na gestão da UNIPAMPA do ano passado, quando começaram 70 

as obras, havia aproximadamente vinte e dois milhões de reais. A implantação da infraestrutura terá como 71 

prioridade as bibliotecas; havendo um projeto único para os Campus Alegrete, Itaqui, São Borja e São 72 

Gabriel referente às bibliotecas, e de garagens e auditórios para todos os Campus, exceto Livramento e 73 

Uruguaiana. O Professor Rogério esclareceu que pedidos de novas obras devem ser encaminhados 74 

diretamente ao Gabinete da Reitoria, após aprovados pelo Conselho do Campus e devidamente 75 

fundamentados. Destacou que as novas obras cuidam da sustentabilidade, com terraços gramados, coleta 76 

de água das chuvas para utilização nos sanitários e ventilação cruzada nos ambientes. Apresentou um 77 

modelo dos prédios em implantação utilizando uma maquete virtual do Campus Alegrete, localizando cada 78 

prédio. Com relação às primeiras obras licitadas, o Professor Rogério elucidou que estava sendo feita uma 79 

fiscalização mais ostensiva em razão dos problemas vivenciados na sua execução. Com a palavra, a 80 

conselheira Maristela Sawitzki disse sentir-se lisonjeada de participar de uma universidade em crescimento, 81 

com tantas obras e excelente trabalho, principalmente no que concernia à sustentabilidade. Perguntou se 82 

essas obras seriam apresentadas ao Conselho para uma avaliação. A Presidente do Conselho enfatizou 83 

que tudo aconteceria com pedido da Direção de cada Campus, depois de feitas as reuniões e apontadas as 84 

necessidades. De acordo com a Professora Maria Beatriz Luce, as prioridades são dadas pelo conjunto de 85 

necessidades apontadas pelo Campus. Complementando, a Presidente comentou já ter recebido projetos 86 

para o biotério, para o canil e para o complexo esportivo, em Uruguaiana. O conselheiro Ricardo Gunski 87 

perguntou se as empresas ganhadoras dessas licitações teriam contrato com data prevista para o término 88 

da obra. De acordo com o Professor Rogério, o prazo seria de cento e oitenta ou duzentos e setenta dias, 89 

dependendo da obra. Salientou a pertinência da pergunta, a importância da fiscalização presencial, de 90 

quatro a seis horas diárias, dependendo da Unidade, de reunião com as empreiteiras, cobrando o 91 

cumprimento dos cronogramas e encaminhando advertências a todas as empresas. O Professor Rogério 92 

afirmou a expectativa de que até março de dois mil e onze todas as obras novas estejam prontas. O 93 

conselheiro Ricardo Barreto da Silva inquiriu qual o procedimento adequado para uma Unidade solicitar 94 

obras. Segundo a Presidente do Conselho, o Diretor do Campus encaminha a solicitação de obras à 95 

Reitoria, a qual analisará a possibilidade. Explicou que para toda a captação de recursos no sistema federal 96 

é feito um plano de trabalho, composto de uma descrição pormenorizada da obra com justificativas e 97 

características. Comentou ser obrigatória a apresentação, em Brasília, do projeto original completo com 98 

ART dos responsáveis de cada prédio, antes mesmo do processo ser examinado no nível plano-99 

administrativo do MEC. A conselheira Maristela perguntou se não havia a possibilidade de um Campus ficar 100 

prejudicado em relação a outro, ao que a Reitora respondeu que cada Campus deveria articular seus 101 

projetos e ajudar a Reitoria a ter os projetos prontos. De acordo com o Professor André Lübeck, o plano de 102 

trabalho requer todos os projetos orçados por profissional responsável; faltando um único item, o trabalho 103 

não será aprovado. O conselheiro Andrés Delgado Cañedo questionou se o projeto já consistia no plano 104 

diretor do que seriam os Campus. O Professor Rogério informou ser um estudo preliminar. A Presidente 105 

reiterou a importância de cada Campus ter o seu Plano de Urbanização, mais do que Plano Diretor, pois 106 

este requereria uma parte normativa descritiva. Enfatizou a presença na Universidade de uma arquiteta 107 

urbanista encarregada dessa área. Com relação ao Museu de Ciências Naturais, a Reitoria afirmou estar 108 

desenvolvendo a ideia desde o momento em que o Campus São Gabriel enviou o primeiro projeto ao CNPq. 109 



A Presidente solicitou ao conselheiro Luiz Osório uma explanação sobre a área de investimentos. 110 

Inicialmente, o conselheiro expôs que seria enviado aos conselheiros, por e-mail, uma apresentação, para 111 

que todos se familiarizassem com o assunto tratado. Informou que a UNIPAMPA ainda não estava na 112 

chamada Matriz ANDIFES, e que, por ser uma Universidade em implantação, tem uma condição especial 113 

do ponto de vista de tratamento orçamentário.  Apresentou um comparativo orçamentário referente aos 114 

anos de dois mil e nove e dois mil e dez. O montante de dois mil e nove foi de oitenta milhões e quinhentos 115 

e dezoito mil reais; em dois mil e dez, o montante chegou a cento e um milhões de reais. Com relação ao 116 

capital, o orçamento de dois mil e nove foi de vinte milhões de reais. Ressaltou que na UNIPAMPA o peso 117 

do capital no orçamento é muito maior devido à necessidade de finalizar a implantação da Universidade. A 118 

política na UNIPAMPA é aplicar todo o recurso de capital na compra de equipamentos e livros, e para todas 119 

as obras se buscam outros recursos. No ano passado, com grande esforço do NTIC e do grupo de obras, 120 

foi agregado o valor de quatorze milhões, cento e dezessete mil e trezentos reais para construções e alguns 121 

equipamentos. Esse trabalho já produziu uma garantia de recursos para o ano de dois mil e dez, na ordem 122 

de dezessete milhões e trinta e dois mil reais para obras licitadas em dois mil e nove. Conforme o 123 

conselheiro Osório, a UNIPAMPA fechou o plano de trabalho com quatorze milhões de reais em dois mil e 124 

nove. Neste ano, começou com dezessete milhões de reais no total de trinta e quatro milhões de reais, e 125 

para dois mil e dez já inicia com quarenta e oito milhões de reais. O conselheiro Carlos Arthur questionou 126 

sobre qual o limite de prazo para pleitear recursos no MEC em ano eleitoral. O conselheiro Luiz Osório 127 

afirmou não haver limite para custeio. O conselheiro Frank Pahim perguntou se os planos de trabalho 128 

aprovados pelo MEC em dois mil e dez teriam a garantia de orçamento em dois mil e onze. O conselheiro 129 

Osório respondeu que no caso de obras sim. A Reitora informou ter a garantia do compromisso gravada no 130 

orçamento, porém a liberação dos recursos fica muito mais vinculada ao desempenho da economia e à 131 

discrição dos administradores. O conselheiro Luiz Osório cientificou que os diretores já teriam recebido um 132 

cronograma enviado pela Pró-Reitoria de Administração com as datas-limite para pedidos. O Professor 133 

Andrés comentou que no ano anterior a Comissão de Pesquisa solicitou equipamentos, mas o processo foi 134 

empenhado. Perguntou quando o dinheiro seria liberado ou se já estaria em pagamento. Conforme o 135 

conselheiro Osório, o pagamento seria antecipado. Destacou que orçamentariamente o dinheiro foi todo 136 

liberado, porém, não tinha elementos para dizer quais empenhos foram liquidados. Comprometeu-se em 137 

explicar o processo na próxima Reunião do CONSUNI. Os diretores reuniram-se no Conselho de Dirigentes, 138 

e por meio de um estudo definiu-se uma matriz do que é possível definir por semelhança entre as Unidades. 139 

Estabeleceu-se na época o número de alunos, o número de técnicos, o número de professores e a área 140 

física. Havia e há ainda a pretensão de se incluir outros critérios. No ano passado, reportou-se aos diretores 141 

haver a verba de oito milhões e trezentos mil reais para equipamentos de ensino. Para esses 142 

equipamentos, apresentaram uma demanda de vinte e oito milhões de reais, por prioridades. A partir disso, 143 

houve a distribuição do recurso existindo o compromisso da administração de buscar os quase vinte 144 

milhões de reais que faltavam para atender toda a demanda. O conselheiro Luiz Osório enfatizou que, antes 145 

mesmo de colocar-se em prática o exercício de gastar os oito milhões e trezentos mil reais, a Reitoria já 146 

havia conseguido o total da verba. Com isso, todos os pedidos feitos pelos Campus foram liberados, salvo 147 

os que tiveram algum problema de impugnação, mas os recursos foram disponibilizados. De acordo com o 148 

conselheiro Luiz Osório, não houve matriz porque toda a demanda foi atendida e o prazo para solicitação de 149 

equipamentos iria até o final de abril. O conselheiro Gihad salientou a importância dos custos estarem, 150 

necessariamente, respaldados dentro do custeio do laboratório de ensino, caso contrário passaria a ser 151 

material específico. O conselheiro Luiz Edgar Araújo Lima fez questão de enfatizar do cuidado na aquisição 152 

de equipamentos de alto custo para não serem adquiridos em maior quantidade que o necessário. A Reitora 153 

esclareceu que essa é uma atenção da qual o Gabinete não descuida. Como membro da Comissão de 154 

Pesquisas, a conselheira Tisa Leite explicou que os equipamentos têm caráter de multiusuários, 155 

pertencendo à UNIPAMPA. A Professora Maria Beatriz enfatizou que o trabalho seria sempre nesse sentido 156 

de multiusuário, divulgando-se publicamente os laboratórios e recursos da Universidade, para que a própria 157 

comunidade acadêmica do País e dos países vizinhos soubesse, facilitando assim a interação de produção 158 

científica e desenvolvimento tecnológico. O conselheiro Luiz Osório comentou ser responsabilidade de 159 

todos conseguirem recursos para a UNIPAMPA. A Professora Maria Beatriz informou que os recursos 160 

pendentes no FINEP, de dois mil e nove, já haviam sido disponibilizados aos pesquisadores para a 161 

aquisição de equipamentos, cujos processos estão sendo conduzidos nas pró-reitorias de Planejamento e 162 

de Pesquisa. A Mesa convidou o Pró-Reitor substituto de Gestão de Pessoal, Daniel Viégas, para explanar 163 

sobre a situação do quadro de pessoal da UNIPAMPA. O conselheiro cientificou que a Universidade 164 

contava com quatrocentos e dezessete servidores em exercício já cadastrados na folha de fevereiro, vinte e 165 

seis em processo de posse e quatorze a nomear. Totalizando quatrocentos e cinquenta e sete ao final do 166 

processo. O conselheiro Carlos Arthur Saldanha Dias instou esclarecimentos sobre os profissionais que 167 

prestaram concurso, foram aprovados e que ainda não haviam sido nomeados. De acordo com o Pró-Reitor 168 

Daniel, isso dependia da liberação e repasse de vagas pelo MEC. Complementando a explicação, a 169 

Presidente do Conselho enfatizou já estarem no MEC os pedidos de todas as vagas de que a Universidade 170 

necessitava para dois mil e dez e dois mil e onze. A conselheira Denise Teresinha da Silva requereu 171 

correção do número de servidores técnico-administrativos na planilha de São Borja, pois havia no Campus 172 



vinte técnicos e não vinte e um, como constava na planilha. O Pró-Reitor substituto de Gestão de Pessoal 173 

informou à Diretora que, após todos os servidores nomeados entrarem em exercício, seria feita a revisão. O 174 

conselheiro Felipe Ethur manifestou a falta do profissional de Arquivologia. A Reitora sugeriu o estudo da 175 

demanda pelo Campus Itaqui, inclusive com a descrição de cada cargo. Sobre as quarenta e três vagas 176 

emergenciais, a conselheira Maristela Sawitzki perguntou se faziam parte das cento e setenta vagas 177 

previstas. A Reitora explicou haver a disponibilidade dessas vagas para uso imediato, com o intuito de 178 

beneficiar os Campus já no início das aulas. Finalizando, o Pró-Reitor substituto, Daniel Viégas, agradeceu 179 

a colaboração de diretores e pró-reitores. O conselheiro Frank Pahim expôs a necessidade de formação 180 

para os técnico-administrativos, assim como são feitas para os docentes, sugerindo o segundo fórum 181 

administrativo, usando como exemplo o que foi feito, no ano anterior, em Santana do Livramento. A 182 

Presidente informou que a política de desenvolvimento de pessoal prevê pelo menos um seminário 183 

congregador de todo o corpo docente e um seminário congregador dos técnico-administrativos ao ano. Em 184 

seguida, o Professor Norberto falou a respeito da situação do ensino e do corpo discente (item 2.5), fazendo 185 

um panorama sobre o ingresso e a colação de grau dos alunos. O ingresso dos alunos iniciantes pela 186 

Plataforma Freire e pelo SiSU. Este último é baseado no desempenho dos candidatos no ENEM, com a 187 

novidade de ter sido realizado com inscrição nacional. A Plataforma Freire conduz a inscrição de 188 

professores de Educação Básica para cursos de Licenciatura. Manifestou preocupação em relação à 189 

dificuldade de preenchimento das vagas. Às doze horas e cinquenta e cinco minutos, a Presidente do 190 

Conselho interrompeu a Reunião e comunicou que os trabalhos seriam retomados tão logo terminasse o 191 

horário de almoço. Às quatorze horas e quarenta minutos, foi reiniciada a Reunião, e a Professora Maria 192 

Beatriz fez um resumo dos itens trabalhados no turno da manhã. O Professor Norberto retomou o assunto 193 

do ingresso de alunos na Universidade. A conselheira Ana Paula Lüdtke Ferreira comentou que a seu ver 194 

faltou divulgação para o ingresso na UNIPAMPA, resultando no não preenchimento das vagas iniciais. A 195 

conselheira enfatizou a impossibilidade de se começar as aulas com somente quarenta por cento das vagas 196 

preenchidas e, por isso, pediu que outro processo seletivo fosse providenciado. A Presidente do Conselho 197 

esclareceu que isso ocorreu porque os primeiros lugares também foram classificados em outras 198 

universidades que divulgaram seus resultados antes da UNIPAMPA. O conselheiro Felipe Ethur sugeriu o 199 

aproveitamento dos suplentes da terceira etapa. A Professora Maria Beatriz confirmou que eles seriam 200 

aproveitados. O conselheiro Maurício Aires Vieira sugeriu a estipulação de data e do horário para a 201 

matrícula desses suplentes, que estando com toda documentação em ordem, preenchessem os requisitos 202 

para tal. O Professor Norberto disse que no seu entendimento deveria ser respeitada a hierarquia do ENEM 203 

e a das vagas. O conselheiro Rômulo Lupatini pediu divulgação no site da Universidade de que os 204 

suplentes, se inscritos, seriam chamados numa terceira etapa. A conselheira Vanessa Espíndola propôs 205 

processo seletivo priorizando a região, alegando que as notas do ENEM da nossa região foram mais baixas 206 

que as notas do ponto de corte. O conselheiro Daniel Luiz Nedel comentou da importância de haver um 207 

plano para preenchimento e questionou se, em caso de novo vestibular, haveria tempo hábil para o começo 208 

das aulas. O Vice-Presidente do Conselho explicou que um novo vestibular não estava em questão, mas 209 

sim o alongamento do processo de ingresso. Passando-se ao outro ponto da pauta – Plataforma Freire – a 210 

conselheira Lúcia Vinadé apresentou a ocupação das vagas oferecidas pela UNIPAMPA, que é 211 

exclusivamente para professores da rede pública básica de ensino em primeira licenciatura. Comentou que 212 

das cento e cinco vagas oferecidas, foram homologadas setenta e nove, e destacou a possibilidade de 213 

serem criados cursos especiais em módulos para atender a essa Plataforma. Na sequência, a conselheira 214 

Lúcia falou sobre as primeiras formaturas da UNIPAMPA, previstas para a partir do final do primeiro 215 

semestre de dois mil e dez. Informou também sobre os projetos político-pedagógicos dos cursos. 216 

Comunicou que quinze cursos solicitaram reconhecimento no MEC, em dois mil e nove, e três cursos 217 

iniciaram processo em dois mil e dez, conduzidos pela Pró-Reitoria de Planejamento e com apoio da 218 

PROGRAD. O Vice-Reitor passou para o próximo item da pauta: Estrutura Organizacional no Processo de 219 

Gestão. A Professora Maria Beatriz teceu comentários sobre como o processo de institucionalização 220 

sofreria mudanças, sempre observando a estrutura prevista no Estatuto e respeitando a liberdade 221 

administrativa da Universidade. Conforme a Reitora, existe um acordo nacional feito com o Ministério da 222 

Educação, Ministério do Planejamento e universidades mais antigas, para que se consiga, no futuro, 223 

equidade em todas as IFES. Cada Campus tem uma trinca de dirigentes: o Diretor de Campus com CD-3, 224 

equivalente à de Pró-Reitor, e os Coordenadores Acadêmico e Administrativo com CD-4. Aos 225 

coordenadores de cursos é assegurada a FG 01. A seguir, o Professor Norberto Hoppen discorreu sobre 226 

novas normas acadêmicas a serem trabalhadas. Solicitou à conselheira Laura Fonseca um relato sobre o 227 

Regimento Geral da Universidade. A conselheira comentou ser a Professora Débora Hoff a relatora da 228 

Comissão e que pretendem disponibilizar o material para análise a todos os conselheiros a partir de vinte e 229 

cinco de março, para aprovação na Reunião do CONSUNI em abril. Sobre a Norma Básica da Graduação, o 230 

Professor Norberto informou ser a que define as matrículas e a avaliação da Universidade. Enfatizou que a 231 

Norma necessita de aperfeiçoamento. Tratou ainda de outras normas, como as relacionadas com os TCC, 232 

trabalhos complementares e estágios curriculares, que precisam ser regulamentadas para toda a 233 

Universidade e não curso a curso. Outra Norma em andamento é a que regula a Colação de Grau. Com 234 

relação às normas da Pós-Graduação, destacou o Vice-Presidente do CONSUNI não haver normas 235 



estruturadas, somente uma minuta que será apresentada ao Conselho oportunamente. Salientou também 236 

que os programas de Assistência Estudantil já possuem instruções normativas. Para os concursos de 237 

docentes informou que a Instrução 08/09 está vigente e em aperfeiçoamento por um grupo encabeçado 238 

pelo Professor Carlos Dutra. O Regimento das Bibliotecas foi aprovado. O Vice-Presidente esclareceu que 239 

toda a explanação feita foi com o objetivo de transformar as Instruções em Resoluções do Conselho. A 240 

conselheira Maristela solicitou esclarecimento à Mesa sobre o Regimento e Organograma, comentando que 241 

entendia não haver necessidade de novas portarias. O Professor Norberto explicou que a Portaria foi 242 

proposta por uma questão de transparência e não feria o Estatuto, pois previa a extinção das pró-reitorias 243 

adjuntas e a criação de pró-reitorias. O Vice-Presidente do Conselho disse que o Regimento não poderia 244 

criar nenhum órgão não previsto no Estatuto. Na visão da conselheira Maristela, a Portaria estabelecendo o 245 

Organograma deveria ser da Reitoria, e o Conselho não teria poder de aprovar ou não. Segundo a 246 

Presidente do Conselho, o Regimento definia como competência do Conselho Universitário a decisão de 247 

criar unidades e órgãos complementares. A Professora Maria Beatriz lembrou que o Regimento ainda não 248 

existia e, por isso, devia haver uma Portaria com a estrutura vigente na Universidade. A Portaria deveria 249 

estar em conformidade com o Estatuto e, se ocorresse uma modificação no Regimento, haveria uma 250 

reconsideração da estrutura administrativa e a Portaria deveria ser modificada. A conselheira Maristela 251 

esclareceu que trouxe esta questão para que ficasse clara, no estudo do Regimento, a visão desse 252 

organograma e a funcionalidade da Universidade. A Reitora propôs a alteração da ordem da pauta, sendo 253 

aceita pelos conselheiros. Passou-se então à análise do item quatro: Alteração do Calendário Escolar 2010. 254 

A Minuta foi lida pela conselheira Lúcia Vinadé e foram feitas propostas de alterações tendo em vista a 255 

sobreposição de datas do Terceiro Seminário de Desenvolvimento Profissional dos Docentes, programado 256 

para os dias quinze, dezesseis e dezessete de março, e o período de matrículas presenciais. As 257 

justificativas para as alterações foram apontadas pela conselheira: importância do Seminário para a 258 

formação dos professores da Universidade e necessidade da presença dos coordenadores de cursos no 259 

período de matrícula. O Vice-Presidente salientou que o ajuste seria uma exceção, não uma regra. O 260 

conselheiro Maurício Vieira sugeriu prudência pela quantidade de formandos existentes e pelas mudanças 261 

ocorridas nos PPC, não sobrecarregando os coordenadores. Manifestaram-se ainda os conselheiros 262 

Rômulo Lupatini, Denise Silva, Carlos Arthur Dias, Felipe Carpes, Thais Priscila Oliveira, Ana Paula Ferreira 263 

e Flavi Lisboa Filho. Após diversos debates, votaram-se as seguintes propostas: onde se lê de vinte de 264 

fevereiro a doze de março para ajustes de matrículas via web, leia-se de vinte e sete de fevereiro a dez de 265 

março. Proposta aprovada por unanimidade; onde se lê de quinze de março a dezoito de março para ajuste 266 

de matrículas presencial, leia-se doze de março a dezenove de março. Proposta foi aprovada por maioria, 267 

com um voto contrário. A Presidente do Conselho propôs a publicação dessa Resolução, anexando um 268 

calendário revisado, com destaque para essas modificações. A Reitora instou que o conselheiro Frank 269 

Pahim fizesse um breve relato da Comissão que prepara a inclusão dos Membros Externos no CONSUNI. 270 

O conselheiro explicou que, conforme o Estatuto, os membros externos seriam escolhidos por meio de 271 

instituições, entidades e associações e empresas de natureza pública e privada, com mandato de dois 272 

anos, com grande influência na comunidade e com condições de participar das reuniões de forma 273 

continuada.  O conselheiro Jacques enviou por e-mail duas propostas, mas dada a complexidade e o limite 274 

de horário para o término da Reunião, a Presidente sugeriu que o item fosse novamente enviado à pauta, 275 

salientando que essa escolha seria feita pela sociedade organizada. A Presidente do Conselho enfatizou 276 

ainda que a escolha dos membros externos não deveria ser somente nas dez cidades com Campus da 277 

UNIPAMPA, mas também abrangendo municípios da região que não foram contemplados com a sede de 278 

um dos Campus da UNIPAMPA.  A conselheira Laura Fonseca pediu esclarecimentos sobre as normas, 279 

com cronograma, para a próxima reunião. A Presidente esclareceu que, em relação ao Regimento Geral da 280 

Universidade, a Comissão Especial apresentaria o seu trabalho e a Comissão de Legislação e Normas 281 

apreciaria a legalidade dessas normas, passando a matéria a plenário. A Mesa propôs que as outras 282 

matérias normativas deveriam passar ou por comissão especial designada, e depois pela Comissão de 283 

Legislação e Normas, ou, se fossem consensuais, poderiam ser apresentadas diretamente para a Comissão 284 

de Legislação e Normas sendo trazidas a plenário. Salientou que quaisquer outras sugestões de processo 285 

seriam bem vindas. A Professora Maria Beatriz orientou que os assuntos a serem discutidos fossem 286 

encaminhados pela lista consuni2010@unipampa.edu.br e que os assuntos administrativos fossem 287 

encaminhados ao e-mail da Secretaria do CONSUNI, consuni.secretaria@unipampa.edu.br. O conselheiro 288 

Carlos Artur Dias falou da importância da leitura do Estatuto, pois dessa forma se tem certeza sobre quais 289 

assuntos deveriam ser trazidos para o Conselho Universitário. A conselheira Laura Fonseca lembrou que 290 

estava programada para essa Reunião a formação da Comissão Especial do Regimento do CONSUNI. 291 

Como não houve, até aquele momento, nenhuma articulação, a Presidente do Conselho solicitou que o 292 

assunto fosse tratado por e-mail. A conselheira Ana Paula Lüdtke Ferreira comentou que alguns assuntos 293 

precisavam ser mais bem discutidos, como o modo de funcionamento do CONSUNI, se todos receberiam 294 

os assuntos a serem discutidos e se haveria um relator. A Presidente recomendou que o assunto fosse 295 

colocado na pauta da próxima Reunião. A Reitora instou a deliberação do local das próximas três reuniões. 296 

Decidiu-se pelo Campus Caçapava para a Reunião de março, pelo Campus de Uruguaiana para a Reunião 297 

de abril e pelo Campus São Borja para a Reunião de maio. Como último ato da Reunião, a Presidente do 298 
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Conselho empossou o conselheiro Luiz Eduardo Vieira. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e 299 

trinta e cinco minutos, foi encerrada a Sessão, sendo lavrada a presente Ata, que vai assinada pela 300 

Professora Maria Beatriz Luce, Presidente do CONSUNI, por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária 301 

do CONSUNI, e pelos conselheiros presentes.  302 


