
 

ATA Nº 31 – 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e seis de julho de dois mil e doze, 
na Sala 220 do Prédio Acadêmico do Campus Itaqui, reuniu-se o Conselho 
Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Ulrika Arns (Presidente); os Diretores das 
Unidades: Maurício Sperandio, representando o Campus Alegrete; Fernando 
Junges, Rafhael Werlang, representando o Campus Caçapava do Sul; Angélica 
Pinho, representando o Campus Dom Pedrito; Eloir Míssio, Daniela Vanila Nakalski 
Benetti, Denise Teresinha da Silva, Nara Rejane Zamberlan dos Santos e Carlos 
Maximiliano Dutra; os representantes das Comissões Superiores: Vanderlei Folmer, 
da Comissão Superior de Ensino; e Silvia Luci de Almeida Dias, da Comissão 
Superior de Extensão; os Pró-Reitores: Everton Bonow, Felipe Pivetta Carpes, 
substituindo o Pró-Reitor de Pós-Graduação; Simone Barros de Oliveira, Vera Lúcia 
Cardoso Medeiros, Daniel dos Santos Viegas, substituindo a Pró-Reitora de Gestão 
de Pessoal; Elena Maria Billig Mello e Vanessa Rabelo Dutra; os Docentes: Cristian 
Ricardo Wittmann, Domingos Sávio Campos de Azevedo, Hector Cury Soares, 
Hélvio Rech, Igor Poletto, Leonardo Bidese de Pinho, Maristela Cortez Sawitzki, 
Miriane Lucas Azevedo, Paulo Rodinei Soares Lopes, Régis Sebben Paranhos e 
Sérgio Meth; os Técnico-Administrativos: Diogo Alves Elwanger, Émerson Oliveira 
Rizzatti, Laura Santos da Cunha, Reinaldo Vagner Charão Ferreira e Paulo de Tarso 
Pereira; os Discentes: Emilene Oliveira de Bairro, Grégory de Sá Batista, Maicon 
Venes Pereira, Marcello Silva Cruz e Sara Moreno Cyrino Carvalho. A Presidente 
iniciou a Reunião convidando o conselheiro Vanderlei Folmer a fazer parte da Mesa 
como decano do Conselho, pois o Vice-Presidente, Professor Almir Barros da Silva 
Santos Neto, estava em férias. 
 
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. A Presidente 
justificou o cancelamento da viagem ao Encontro de Universidades de Língua 
Portuguesa, em Moçambique, devido ao seu estado de saúde e informou terem sido 
representados pelos reitores que compareceram ao evento. Comentou sobre a 
reunião na Andifes com o Ministro Mercadante, na qual foi apresentada a proposta 
do governo para os docentes.  Os reitores apontaram a necessidade de qualificar a 
proposta. Destacou que sua posição e a posição do coletivo da Andifes é de apoio à 
greve no que tange o plano de carreira e a valorização salarial, mas que  são 
contrários à crítica ao Reuni. Enfatizou a importância da expansão das 
universidades públicas federais, necessária ao País, e que se não fosse o Reuni, a 
UNIPAMPA não existiria. Admitiu existirem problemas de obras na implantação da 
UNIPAMPA, mas considerou serem problemas inerentes ao processo. Destacou que 
não se constrói uma universidade de um dia para o outro. Salientou a preocupação 
em garantirmos a qualidade da Universidade. De acordo com a Presidente, o 
Ministro informou a respeito das obras do Reuni: 61% concluídas; 27% em 
execução; 1,4% paradas, 2,6% canceladas e 7,5% em licitação. Acerca da proposta 
do governo foram apontados pelos reitores alguns problemas que deveriam ser 
resolvidos: exigência de, no mínimo, doze horas/aula; reajuste somente em julho. 
Também reportou que os reitores propuseram: buscar antecipar o reajuste para 
março; sobre professores titulares, criar grupo de trabalho para construir uma 
proposta de forma a pensar o ingresso de externos. A respeito da greve dos 



 

servidores docentes e técnico-administrativos, informou que os reitores solicitaram 
especial atenção do governo na negociação, pois de nada adiantaria o retorno dos 
docentes sem uma negociação com os técnicos. Segundo o Ministro Mercadante, 
após concluída a negociação com os docentes, haveria a negociação com os 
técnico-administrativos. Na sequência, a Reitora tratou da criação de novos cursos. 
Explicou por que a atual gestão não chamou novos cursos e que ficou com o 
compromisso de negociar as vagas para os cursos criados. Sugeriu a leitura das 
atas das reuniões de Itaqui e Uruguaiana de dois mil e onze e comentou que a 
gestão possui um estudo para pactuar os novos docentes com o MEC. Afirmou que 
cursos novos teriam critérios para sua criação. Ressaltou ser a política atual do 
governo a de consolidar os cursos criados pelo Reuni. Lembrou ainda que a atual 
gestão foi eleita com o compromisso de consolidar os cursos já existentes, fomentar 
e consolidar os cursos de pós-graduação, bem como ampliar programas de 
extensão ligados à inovação tecnológica. Disse que o Campus de Dom Pedrito não 
alcançou a meta de cinco cursos. Defendeu a importância de pensar a UNIPAMPA 
em sua integralidade e pensar novos projetos com muita atenção e cuidado. A 
respeito das eleições para Diretores, Coordenadores Acadêmicos, Coordenadores 
de Cursos e representantes discentes, a Presidente disse que o mandato dos atuais 
vence em dois de fevereiro de dois mil e treze, portanto, devendo ser iminente o 
início do processo eleitoral. Tratou ainda da relação com os comandos de greve. Em 
seguida, abriu espaço para inclusões e/ou exclusões de pauta. O conselheiro 
Vanderlei Folmer, em nome do conselheiro Ricardo Gunski, solicitou a exclusão de 
pauta dos pontos 7.1, 7.2 e 8.1. O conselheiro Fernando Junges requereu a inversão 
de pauta do item 7.3 para 4. O conselheiro Sérgio Meth pediu inclusão de pauta 
acerca da eleição do CONCUR e da infraestrutura do Campus Bagé. O conselheiro 
Émerson Rizzatti requereu inclusão da escolha de membro para o Conselho Diretor 
do PampaTec. O conselheiro Marcello Cruz pediu a inclusão sobre a alteração do 
Calendário Acadêmico. O conselheiro Maicon Venes Pereira solicitou 
esclarecimentos quanto aos processos de licitação nas universidades. Os 
conselheiros concordaram com as inclusões.  
 
Assunto: Definição do Cronograma de Trabalho das Comissões Especiais. A 

Comissão responsável pelo Regimento da Reitoria se comprometeu em trazer a 

versão inicial na Reunião de setembro e a final para apreciação na Reunião de 

outubro. A Reitora lembrou que o Regimento do CONCUR deverá ser apreciado 

nesta Reunião. Sobre o Regimento dos Campus, o conselheiro Fernando Junges, 

representando a Comissão, propôs a apresentação para novembro. Em razão dos 

componentes da Comissão de Revalidação de Diplomas Estrangeiros não estarem 

presentes na Reunião, não houve definição da data para apresentação da proposta. 

A respeito dos Programas Estudantis, a conselheira Simone Oliveira esclareceu que 

as discussões já aconteceram com cinco dos dez campi, mas que o trabalho foi 

interrompido em razão da greve docente. Disse ser a proposta da Comissão a 

apresentação da versão final do documento na Reunião de novembro. O Programa 

de Qualidade de Vida no Trabalho será apreciado em dezembro. Definiu-se que o 

Programa de Avaliação de Desempenho deve ser apreciado em outubro. A 

conselheira Maristela Sawitzki informou terem sido aceitas todas as sugestões 

encaminhadas pelo grupo que elaborou o Regimento do Hospital Veterinário e que o 

documento voltaria para nova apreciação. Estabeleceu-se o mês de setembro para 



 

avaliação do Regimento do Hospital Veterinário. O conselheiro Cristian Wittmann 

explicou a necessidade de elaboração de alguns editais e propôs que as alterações 

das Normas Eleitorais sejam apresentadas em outubro.  A conselheira Vera 

Medeiros pediu antecipação dos editais para que os processos eleitorais não sejam 

realizados de forma apressada. A Comissão concordou com a apresentação prévia 

das alterações necessárias em agosto e aprovação final em setembro.  O 

Regimento dos Laboratórios foi proposto para avaliação na Reunião de setembro. O 

conselheiro Vanderlei Folmer sugeriu uma comissão mista de ensino, pesquisa e 

extensão. A conselheira Vera Medeiros propôs que a comissão mista unificasse os 

documentos. Criada a Comissão Superior com os representantes das três 

comissões: Silvia Luci de Almeida, Vanderlei Folmer e Rebés Lima, ficando os pró-

reitores das áreas como os respectivos suplentes. O conselheiro Fernando Junges 

sugeriu a definição da impossibilidade dos conselheiros que fazem parte da criação 

dos editais para eleição de participarem das eleições. A Presidente reforçou a 

necessidade do princípio de que todo membro de Comissão Eleitoral não pode ser 

candidato. Em seguida, a conselheira Daniela Benetti fez um relato a respeito de 

reuniões realizadas com a finalidade de apresentar ajustes no modelo de alocação 

de vagas docentes. De acordo com ela, das oitenta e cinco vagas recebidas em dois 

mil e onze, trinta e nove foram aprovadas e distribuídas na Vigésima Quinta Reunião 

Ordinária do Conselho. Conforme a conselheira Daniela, constataram equívocos na 

planilha. Destacou a necessidade de concessão de duas vagas docentes ao 

Campus Itaqui, uma vaga para o Curso de Música do Campus Bagé, uma vaga ao 

PPG de Engenharia e uma vaga ao PPG de Ciência Animal. Falou também da 

necessidade de provimento de uma vaga para a EAD. Afirmou ter todo esse trabalho 

sido realizado a partir do modelo anterior, ou seja, do cálculo de dezoito alunos por 

professor. O conselheiro Maurício Sperandio questionou se a Comissão já 

considerava o PPG em Engenharia Elétrica com duas vagas. Disse que o Programa 

não havia recebido uma vaga no seu primeiro ano.  Os conselheiros Carlos Dutra e 

Leonardo Pinho elucidaram estar entre os critérios utilizados para a distribuição de 

vagas o incentivo à pós-graduação e a diminuição da carga horária dos 

coordenadores de cursos, dos diretores e coordenadores acadêmicos. A Professora 

Ulrika Arns salientou que a alocação de vagas leva em conta os atuais cursos e a 

situação real da UNIPAMPA. A conselheira Daniela Benetti explicou o cálculo de 

definição da alocação de vagas docentes, que determina o banco equivalente. A 

conselheira Elena Mello cientificou terem analisado os PPCs de todos os dez campi 

da Universidade. De acordo com a Presidente, deverão analisar todas as variáveis 

para poderem discutir um número adequado. O conselheiro Maurício Sperandio 

disse que acabara de conferir e que realmente o PPGEE não recebeu a vaga. 

Segundo o conselheiro Vanderlei Folmer, esse também era o caso dos Programas 

em Bioquímica e Ciências Biológicas.  A Presidente sugeriu encaminhamento da 

redefinição de alocação de vagas docentes para a próxima reunião a partir de 

reavaliação dos três programas de pós-graduação. O conselheiro Hélvio Rech 

registrou não se sentir à vontade para votar o assunto e pediu mais tempo para 

analisar a planilha. O conselheiro Leonardo Pinho questionou a indefinição quanto à 



 

realização de novos concursos. Propôs colocar em pauta na próxima reunião do 

comando de greve a inclusão da realização de concurso como atividade essencial. A 

Presidente disse ter sido tratada, na última reunião com o comando de greve, a 

necessidade da realização dos concursos, e seria reforçada essa necessidade na 

próxima reunião com o comando. Passou-se à Comissão de Títulos e Dignidades, 

comunicando-se que a apreciação inicial do tema será em outubro. A respeito do 

Projeto de Autoavaliação, após a explanação da conselheira Vanessa Dutra, definiu-

se a apresentação na Reunião de outubro. Após a organização do cronograma das 

normas pendentes, o conselheiro Diogo Elwanger disse que seria iniciada, no 

começo de agosto, com a participação do professor Eduardo Ceretta, a discussão 

acerca das Normas sobre a Propriedade Intelectual. 

Assunto: Processo: 23100.001126/2011-30. Origem: Campus Santana do 

Livramento e Campus São Borja. Objeto: Análise do PPC do Curso de Direito. 

Relatoria: Conselheiro Vanderlei Folmer, que fez a leitura do parecer da Comissão 

Superior de Ensino. Parecer: Favorável em relação ao PPC e ao mérito do Curso, 

estando transcrito a seguir: “Parecer Descritivo: Por encaminhamento da Direção 

do Campus Santana do Livramento, em conjunto com o Campus São Borja, chega 

em 28 de março de 2012, a proposta de criação do curso de Direito – Área de 

concentração: Direito Internacional, modalidade: Bacharelado, com seu Projeto 

Político-Pedagógico (PPC). Inicialmente, o PPC foi avaliado pela COORDEG, que 

emitiu seu parecer em 06 de maio de 2012, aprovando parcialmente e sugerindo 

diversas alterações e melhorias. Verifica-se que todas sugestões foram acatadas 

pela comissão organizadora da proposta. Porém, cabe ressaltar alguns aspectos 

referente à proposta: 1º) O curso proposto terá sua abrangência em dois Campi, 

Santana do Livramento e São Borja, apresenta carga horária de integralização de 

3.870 horas, 10 semestres e oferta de 100 vagas, sendo 50 vagas, para cada 

campus, já optando, o aluno no ato da inscrição no SISU pelo campus onde irá 

cursar, o curso sendo ofertado em dois campus da Universidade atende uma 

demanda histórica da metade sul e também contempla o plano institucional no que 

diz respeito ao desenvolvimento da região (item 3.5 do PPC). É proposto, pelo 

Campus Santana do Livramento, a destinação de duas vagas para candidatos 

oriundos do Uruguai. Sendo o ingresso realizado por meio do processo seletivo 

especial para uruguaios fronteiriços. O mesmo não é realizado no campus São Borja 

pois não há acordo bilateral (Brasil-Argentina) com semelhante previsão (item 3.5.4 

do PPC). 2º) Com relação ao número de docentes, a proposta indica a existência de 

seis (06) docentes vinculados ao Campus Santana do Livramento e dois (02) 

docentes vinculados ao Campus São Borja. Há indicação que no Campus Santana 

do Livramento não será necessário docentes até o 4º semestre do Curso e, em 

relação ao Campus São Borja, uma flexibilização da demanda docente para 

imediata abertura do curso. Para tanto, o campus propõe alterar a matriz curricular. 

Com base nisso, são solicitados o acréscimo de seis (06) docentes vinculados ao 

Campus Santana do Livramento e dez (10) docentes vinculados ao Campus São 

Borja. 3º) Quanto à infraestrutura, constata-se que alguns setores serão duplicados, 



 

como o Núcleo de Práticas Jurídicas (local de estágio dos acadêmicos), além de 

setores administrativos (necessidade de TAEs). Estando a coordenação do curso 

localizada em Santana do Livramento. Constando a operacionalidade em dois campi 

no PPC do curso de Direito (item 3.5.2 do PPC): a) NDE realizará reuniões 

quadrimestrais e alternadamente em cada um dos campus, contando com a 

possibilidade de utilização de vídeo conferência; b) O coordenador realizará vídeo 

conferência para atendimento dos alunos e também presencialmente. Desta forma, 

inova e permite uma nova compreensão mais adequada à estrutura multicampi da 

UNIPAMPA, o que torna a proposta meritória por si. Mérito: Quanto ao mérito, 

observa-se que o PPC está muito bem estruturado, demonstrando a importância do 

curso de Direito no contexto local, regional, nacional e, principalmente, internacional, 

pois se localiza em região de tríplice fronteira (Brasil, Uruguai e Argentina), o que 

permitirá que candidatos dos três países possam usufruir do curso, bem como trata-

se de um curso inovador para a área com grande potencial de inserção. Parecer: 

Com relação ao PPC apresentado e ao mérito do Curso a CSE é de parecer 

favorável.” O conselheiro Hector Soares fez uma explanação defendendo a 

aprovação do Curso de Direito. Argumentou, nesse caso específico, que Santana do 

Livramento só tem quatro cursos de graduação com setecentos e cinquenta alunos e 

que, segundo o PI, ainda não atingiram nem os mil alunos, e que não atingirão sem 

um novo curso de graduação. Por isso, pensaram um curso diferenciado em relação 

aos outros cursos jurídicos, dispondo de um eixo específico da região para formação 

de pessoas que possam trabalhar com normativas internacionais. Afirmou não 

haver, no Brasil, nenhuma universidade com uma matriz curricular igual a que está 

sendo proposta. Disse estarem falando de um curso com sede em Santana do 

Livramento com oferta em São Borja. Enfatizou estar em debate se será criado ou 

não o novo curso, sendo posteriormente debatida a forma de ingresso. Salientou ser 

a demanda docente o segundo e não o primeiro passo. Defendeu criar o curso para 

disponibilizar no SESu. Insistiu o conselheiro Hector Soares na importância do curso 

para o desenvolvimento regional, inclusive para os processos jurídicos internos da 

Universidade, favorecendo as relações com o MEC e com o Ministério do 

Planejamento. Enfatizou se tratar de um curso que contribuirá não só com o PI, mas 

também com a diminuição da evasão, a qual está em torno de vinte por cento, e com 

o crescimento das Sociais. De acordo com o conselheiro Hector, o Curso se encaixa 

no processo de internacionalização da Universidade, e as discussões ocorridas em 

Uruguaiana são posteriores ao protocolo de vinte e quatro de outubro de dois mil e 

onze. Lembrou ter a Professora Maria Beatriz Luce sugerido aos dois Campus 

conversarem acerca da criação de um curso de Direito, estando tudo isso 

documentado. Como encaminhamento, o conselheiro Hector propôs que se 

decidisse a respeito da criação do Curso e depois se debatesse a forma de ingresso, 

considerando-se a autonomia do Conselho e se levando em conta a própria 

flexibilidade no PPC. Finalizando, o conselheiro salientou a importância dessa 

aprovação em benefício aos anseios da comunidade e ao atendimento ao PI da 

UNIPAMPA. A conselheira Denise Teresinha da Silva, complementando as palavras 

do conselheiro Hector Soares, reforçou ser imprescindível o Curso para a 



 

UNIPAMPA e região. Disse que em todas as suas manifestações em reuniões 

anteriores, desde 2009, falava da importância de pensar a Universidade como um 

todo e não em cada um dos seus dez campi. Considerou ser uma cobrança legítima 

da sociedade, pois há uma promessa escrita sobre a criação do Curso de Direito. 

Confirmou a existência de demanda e fez um breve relato do histórico das 

solicitações de criação desse curso. Segundo a conselheira, os docentes do 

Campus São Borja têm o perfil de se adaptarem aos cursos criados. Afirmou que os 

componentes básicos poderão passar para o início do Curso e serem atendidos até 

o quarto semestre pelos docentes do Campus. Destacou que os docentes a serem 

contratados serão chamados de qualquer forma para atender os cursos de Ciência 

Política e Serviço Social. Disse possuírem dois docentes aprovados em concurso 

para a área do Direito e que precisarão de mais, os quais não serão únicos e 

exclusivos para este Curso. De acordo com a conselheira Denise, o Campus São 

Borja já possui uma biblioteca com bibliografia para atender os alunos do Curso. O 

conselheiro Carlos Dutra perguntou se há apoio da OAB. O conselheiro Hector disse 

haver apoio da Ordem, a qual, segundo o conselheiro, participa ativamente dos 

debates relacionados ao Curso. O conselheiro Hélvio Rech se manifestou favorável 

à aprovação do Curso, dizendo que, como em outras situações dentro da 

Universidade, algumas das necessidades de alguns cursos são supridas pela 

própria comunidade. O conselheiro Leonardo Pinho se disse favorável à criação do 

Curso de Direito como forma de atender a uma demanda da sociedade e de 

melhorar a estrutura da UNIPAMPA. Entretanto, se mostrou preocupado quanto à 

distribuição de vagas docentes, quantidade de técnico-administrativos, quanto à 

insfraestrutura para os novos cursos e principalmente quanto à qualidade da 

formação dos egressos e à permanência dos discentes na Universidade. O 

conselheiro Hector explicou que, em atendimento à COORDEG, nos anexos do 

projeto, está especificada toda a infraestrutura a ser utilizada para o Curso, nos dois 

Campus. Afirmou serem dois momentos: um a criação do curso; o outro é a 

vinculação à possibilidade docente e que estão falando para 2015. Que há uma 

planilha professor a professor sem estourar as 12 horas, sem comprometer a carga 

horária dos outros cursos. Enfatizou que em 2015 sim, chegando a metade do curso, 

precisarão de docentes. O conselheiro Diogo Elwanger manifestou-se favorável à 

aprovação, lembrando que um dos cursos que balizou a criação da UNIPAMPA foi o 

Curso de Direito. O conselheiro Eloir Míssio enfatizou a necessidade de se rediscutir 

o processo de criação dos novos cursos.  O conselheiro Marcello Cruz disse que, do 

ponto de vista dos alunos, via com preocupação a colocação de mais profissionais 

de Direito no mercado. De acordo com o conselheiro, a Internet na maioria dos 

Campus é precária. Considerou que a criação de outro curso implicará na 

contratação de mais servidores técnico-administrativos. Entretanto, salientou não ser 

contrário à criação do Curso. O conselheiro Maicon Venes Pereira também se 

posicionou favorável à criação do Curso, mas se disse preocupado com a 

assistência estudantil, com a permanência dos discentes e com as condições a 

serem disponibilizadas para a formação de bons profissionais em todos os novos 

cursos da Universidade. O conselheiro Vanderlei Folmer informou haver cerca de 



 

dez propostas de cursos novos a serem apreciadas pelo CONSUNI. O conselheiro 

Domingos Sávio destacou que o Curso de Direito não forma apenas advogados, 

mas possibilita a formação para várias carreira públicas. Salientou ainda que o 

Curso será noturno, portanto não concorrendo com o uso da infraestrutura dos 

cursos diurnos. Às doze horas e quarenta minutos, foi interrompida a Reunião para 

almoço. Às quatorze horas e trinta minutos, a Presidente reiniciou a Sessão. O 

conselheiro Felipe Carpes pediu esclarecimentos se o Curso seria em dois Campus 

e sobre a infraestrutura desse Curso. O conselheiro Maurício Sperandio questionou 

se votariam a abertura do Curso ou a aprovação do PPC. Também questionou 

acerca do processo de abertura de cursos novos. No seu entender, esse assunto 

deve ser tratado com a PROPLAN, PROGRAD e PRAEC. Para o conselheiro, o PPC 

deveria ser votado num primeiro momento e a abertura do Curso em outro. O 

conselheiro Paulo de Tarso também se posicionou favorável à aprovação do Curso, 

mas solicitou planejar a estrutura técnica na sua totalidade e não apenas quanto aos 

docentes e laboratórios. A conselheira Maristela Sawitzki lembrou que em 2009 

quando iniciaram uma discussão sobre o PI e a perspectiva de construção do PDI da 

Universidade levantou a questão: enquanto PDI deveria estar previsto um 

planejamento para 5 anos, no mínimo, e nesse planejamento, até hoje, não foram 

discutidos objetivos e metas e o que se queria de cada Campus, de estrutura física 

da Universidade. Salientou a importância de se ter o PDI e não apenas uma ideia de 

objetivos e metas. Disse estar consciente da importância desse curso para Santana 

do Livramento e São Borja. O conselheiro Sérgio Meth alertou para a necessidade 

da UNIPAMPA ocupar o seu espaço regional, senão outras instituições farão isso. A 

conselheira Denise Teresinha da Silva afirmou que todas essas preocupações foram 

colocadas nas diversas reuniões realizadas. Reafirmou o compromisso firmado 

quando da criação da UNIPAMPA. Afirmou ser muito importante a concepção de 

Universidade e não somente de Campus.  O conselheiro Hector disse que a 

conselheira Denise foi perfeita quando falou do comprometimento assumido na 

exploração de uma planilha formulada pela Comissão de Alocação de Vagas 

Docentes a ter aquele número de docentes dentro desse prazo que é estipulado, 

assim é que deve ser cumprido. Conforme o conselheiro, a utilização de 

videoconferência está prevista na estrutura e se utilizaram de uma prerrogativa 

criada pela própria Instituição. Salientou que esse PPC surgiu a partir do trabalho de 

duas Comissões Locais de Ensino, da Comissão Superior de Ensino e do trabalho 

da Professora Elena Billig Melo com a professora Diana na COORDEG, para 

viabilizar o curso após três pareceres.  Ressaltou ser apenas um único curso e que o 

PPC prevê a estrutura oferecida pela Universidade. O conselheiro Felipe Carpes 

disse concordar com o conselheiro Hector de que todos trabalham para a mesma 

Instituição. Reforçou que seu questionamento foi em relação à implantação, à 

mobilidade. Ressaltou estarem as pessoas ali voluntariamente, portanto, estão 

comprometidas. A Presidente lembrou não ter participado das reuniões do 

CONSUNI na época de campanha, e por isso a necessidade de resgatar as falas. 

Salientou que em nenhum momento se posicionaram contra o curso de Direito. 

Afirmou ser um momento para entenderem o processo. Destacou a necessidade de 



 

estarem convencidos de que a proposta apresentada é a melhor. Lembrou ter 

iniciado a reunião dizendo que não denominaram de cursos novos, porque ainda 

não tinham conseguido cumprir com o determinado pelo Conselho, ou seja, garantia 

de vagas docentes para os oito cursos criados. Disse estar em pauta a discussão do 

PPC, sendo a criação desse curso ou de outros cursos um outro debate. Considerou 

ter a Universidade condições de implementar o Curso de Direito e disse acreditar no 

apoio político para isso. A Presidente manifestou também uma preocupação de 

rever os PPCs dos cursos já existentes, em consonância com o PDI. Afirmou que a 

Universidade tem autonomia de criação de cursos, mas que esses precisam chegar 

ao MEC com boa proposta. Enfatizou ser a meta de pelo menos cinco cursos por 

Campus. Sobre o questionamento do conselheiro Paulo de Tarso, lembrou que a 

alocação de vagas dos técnicos foi falada na reunião de Caçapava. Segundo a 

conselheira Daniela Benetti, a proposta do Curso de Direito é de onze de outubro de 

dois mil e onze, portanto, anterior ao pacto de impossibilitar a entrada de novos 

PPCs, que data de vinte e seis de outubro de dois mil e onze, e que, se estão 

permitindo a entrada de novos cursos, isso é um problema institucional. Destacou 

significar a aprovação do PPC a aprovação de um curso novo. A Professora Ulrika 

Arns afirmou entender que o Curso de Direito já fazia parte dos pactuados 

anteriormente e que, naquele momento, devia-se avaliar o PPC e na próxima 

reunião a criação do Curso. Segundo a Presidente, após a consolidação dos 

sessenta e dois cursos já existentes, criarão o fluxo e trabalharão outros novos 

cursos. Quanto ao questionamento do conselheiro Marcello Cruz acerca da 

disponibilidade de servidores para a implantação de novos cursos, lembrou a fala da 

Professora Maria Beatriz Luce, na Vigésima Segunda Reunião Ordinária do 

Conselho, esclarecendo que a falta de professores incidirá sobre os sessenta cursos 

já previstos para dois mil e doze, pois a cada nova demanda é preciso redistribuir 

professores entre todos os cursos. Lembrou também o pronunciamento da 

professora Maristela Sawitzki, a qual pediu a pactuação com o MEC como forma de 

garantir a implantação desses cursos e o planejamento de outros. Conforme a 

Presidente, essa foi a cobrança da direção anterior e essa é a cobrança da atual. A 

Presidente salientou entender o fluxo dessa forma: avalia-se o PPC hoje; já o 

processo de criação (início/quando/como) depois da reunião de alocação de vagas 

docentes para os atuais e futuros cursos com o MEC. Para o conselheiro Hélvio 

Rech, a aprovação do PPC envolve a aprovação do Curso. O conselheiro Diogo 

Elwanger disse concordar com a colocação do conselheiro Hélvio e não acreditar 

que, sendo criado o Curso, o MEC negue à comunidade a continuidade do curso de 

Direito da UNIPAMPA. Disse entender que possuem a maturidade para aprovar o 

PPC e a criação do Curso. Disse também que entende a preocupação da 

presidência pois o que for decidido neste Conselho, deverá ser levado pela 

Presidente para a execução, mas reforça que esta demanda não é só deste 

Conselho mas de toda a fronteira oeste e campanha. O conselheiro Vanderlei 

Folmer esclareceu ser o item da pauta a análise do PPC do Curso de Direito, sendo 

o parecer da CSE favorável quanto ao mérito, não envolvendo o que seria atribuição 

da COORDEG.  O conselheiro Hector Soares, com base no Art. 15, inciso XVII, e 



 

Art. 26, inciso VI, da Resolução nº 5,  disse que, quando se analisa um PPC, se está 

sim analisando a criação de um curso. Pediu então a votação pela aprovação do 

Curso de Direito para que, num segundo momento, sejam discutidas as condições 

de criação. O conselheiro Domingos Sávio lembrou que esse PPC passou pela 

Comissão Local, pela Coordenadoria Pedagógica e pela Comissão Superior de 

Ensino e que também os Campus de São Borja e Santana do Livramento já 

previram salas de aula para o Direito, bem como possuem um vasto acervo de livros 

na área. Dessa forma, o conselheiro considerou haver uma estrutura possibilitando a 

criação do Curso. O conselheiro Fernando Junges abriu seu voto favorável à 

aprovação do Curso. A respeito dos novos cursos, salientou ter sido afirmado, em 

março, pela COORDEG, numa reunião com a Pró-Reitoria de Graduação, que 

haveria abertura de processos para análise de PPCs de novos cursos. A conselheira 

Elena Billig Melo lembrou ter sido realizado um seminário em dois mil e onze para 

definir o fluxo dos PPCs, tendo a PROGRAD estabelecido um programa de prazos 

para propostas e para organização inclusive de novos cursos, evitando assim o 

ocorrido com os oito cursos aprovados que não passaram pela COORDEG. A 

conselheira enfatizou que, além do cronograma interno, há o cronograma externo do 

SiSU. Cientificou terem sido mencionadas as situações da Medicina e da área da 

Engenharia. Alertou haver cursos que necessitam ser organizados, exemplificando 

com o Curso de Letras do Campus Bagé, o qual tem três habilitações, o que não 

mais é permitido. A respeito do EAD também no contexto de educação à distância 

da mesma forma. E que esse montante é que dá o olhar de PPCs novos. O 

conselheiro Régis Paranhos perguntou a respeito das garantias para o 

funcionamento adequado do Curso. A conselheira Denise Teresinha da Silva 

ressaltou estar em análise o PPC do Curso e, posteriormente, caso aprovado, os 

dois Campus terão a responsabilidade pela oferta, a qual será diferenciada em cada 

semestre. A Presidente enfatizou apoiarem a criação do Curso, e que essa é a 

proposta a partir do parecer da CSE. Informou que, hoje, a Universidade tem 

setecentos e setenta e quatro docentes. Considerou importante o parecer técnico 

das Pró-reitorias – PROGRAD, PROPLAN e PROGESP para a implantação de 

novos cursos. O conselheiro Hector Soares afirmou ser imprescindível criar o Curso 

e consequentemente estipular a data de início das aulas considerando o trabalho 

realizado pela CSE. A Presidente demonstrou a preocupação de criar um curso sem 

as garantias de condições para tal. O conselheiro Hector disse que o curso precisa 

ser criado para ser avaliado.  O conselheiro Eloir Míssio defendeu a aprovação deste 

PPC e a criação de critérios para avaliação de propostas futuras. Também lembrou 

a fala da Professora Maria Beatriz, de que o ônus é dividido entre os sessenta e dois 

cursos já existentes. O conselheiro Reinaldo Charão sugeriu que, no caso desse 

PPC do Curso de Direito não ser aprovado na presente Reunião, não seja aprovado 

nenhum outro PPC até o Conselho ter clareza sobre como se realizar todo o 

processo. A Mesa colocou em votação a proposta de aprovação do PPC e a 

consequente aprovação do Curso de Direito. Decisão do Conselho: Aprovada a 

proposta do PPC e a criação do Curso de Direito com duas abstenções. O 



 

conselheiro Hector solicitou o registro de que a oferta é a constante no PPC ora 

aprovado. 

Assunto: Parecer referente ao Pedido de Vistas do Processo nº 
23100.000511/2012-41 – Normas de Extensão. Parecer: Conselheiros Hélvio Rech 
e Tiago José de Santana Jr. A Presidente informou não ter sido respeitado o prazo 
de envio do parecer de vistas do processo. Enfatizou que não serão mais aceitos 
pareceres fora do prazo. Em seguida, o conselheiro Hélvio fez comentários a 
respeito do processo. A Presidente solicitou que o conselheiro a leitura do parecer, 
bem como o encaminhamento do parecer assinado à Secretaria. A Prof. Ulrika 
destacou ser vontade da Universidade a participação de seus servidores docentes, 
técnico-administrativos e também de seus discentes na extensão. Salientou ser a 
extensão uma atividade acadêmica com função formativa do aluno e interligada à 
pesquisa e ao ensino. Disse ainda caracterizar um excelente projeto de extensão 
aquele que consegue inter-relacionar os servidores e discentes da Universidade com 
agentes sociais de outras organizações.  
 
Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN), conselheiros 
Diogo Elwanger, Fernando Junges e Marcello Silva Cruz. Processo: 
23100.000511/2012-41. Origem: PROEXT. Objeto: Apreciação das Normas de 
Extensão (parecer da CRN já apresentado na 30ª RO). Parecer: Apresentado na 
Reunião anterior pela CRN. A conselheira Vera Medeiros disse que a primeira 
versão das Normas de Extensão continha a obrigatoriedade de participação dos 
servidores docentes, técnico-administrativos e também dos discentes. Afirmou 
entender ser necessária a participação de toda a comunidade acadêmica no diálogo 
universidade-sociedade. Segundo a conselheira, a Comissão Superior de Ensino 
observou que, em determinados campi, o número de técnicos não seria suficiente e 
que a obrigatoriedade de participação destes inviabilizaria os projetos de extensão. 
Solicitou a atualização dos processos de registro e certificação para extensão. A 
conselheira Laura Santos da Cunha fez a leitura do Art. 9º do Decreto nº 7416, de 30 
de dezembro de 2010, que trata da concessão de bolsa de extensão.  O conselheiro 
Diogo Elwanger disse existir o Decreto como forma de regular bolsas. Salientou que 
a estrutura da UNIPAMPA dificulta a participação dos técnicos na extensão. 
Destacou ainda haver projetos de extensão os quais não necessariamente exigem 
que o servidor técnico seja graduado. O conselheiro Hélvio Rech observou a 
possibilidade de melhorar a Norma se evitando barreiras e obrigatoriedades. 
Enfatizou a necessidade de caracterizar o imprescindível envolvimento do aluno na 
extensão. O conselheiro Marcello Cruz afirmou que alguns pontos do Decreto não 
constam de maneira clara nas Normas de Extensão, como é o caso da avaliação. 
Questionou por que o próprio aluno não pode ser o coordenador de projetos de 
extensão. A conselheira Vera Medeiros disse que o sentido é trazer a interação 
dialógica interna e externa. O conselheiro Carlos Dutra sugeriu trocar 
“obrigatoriamente” por “preferencialmente”. A Professora Ulrika Arns afirmou que 
para ser registrado como atividade de extensão dentro da Universidade deve 
envolver a formação do aluno e a comunidade externa, sendo a atividade 
coordenada por um professor ou por um técnico-administrativo com cargo de nível 
superior. O conselheiro Reinaldo Charão lembrou haver, em dois mil e dez, uma 
preocupação da PROPLAN a respeito de uma demanda dos Campus relacionada às 
políticas de extensão, de ensino e de gestão. Comunicou terem conseguido 
implantar, no Campus Itaqui, dezenas de projetos de extensão, e a imensa maioria 



 

desses projetos coordenados por técnicos. Disse que vários técnicos de nível médio 
coordenaram atividades de extensão com o aval da Comissão Local e da Comissão 
Superior. Questionou se houve avaliação de que os projetos coordenados por 
servidores técnico-administrativos de nível superior são melhores do que os 
coordenados por servidores de nível médio. Ressaltou existirem técnicos de nível 
médio capazes de fazer um excelente trabalho como coordenadores. A Presidente 
reiterou haver a exigência legal de que somente os técnicos de nível superior 
coordenem atividades de extensão, uma vez que ela é uma atividade formativa de 
nível superior. O conselheiro Reinaldo defendeu a possibilidade de coordenação de 
projetos de extensão por servidores de nível médio. O conselheiro Vanderlei Folmer 
considerou que, em função da divergência com relação a vários itens das Normas, 
talvez, fosse melhor retirar de pauta o assunto. A conselheira Vanessa Dutra 
reforçou a proposta de retirada de pauta das Normas de Extensão e pediu discussão 
e amadurecimento das questões. O conselheiro Sérgio Meth solicitou a flexibilidade 
das Normas quanto à coordenação das atividades de extensão por técnicos de nível 
médio. A Presidente consultou os conselheiros se continuariam o debate sobre 
extensão ou se atenderiam as sugestões apontadas pelos conselheiros de retirar de 
pauta para discussão posterior. A conselheira Maristela Sawitski requereu que os 
conselheiros tragam propostas de redação. O conselheiro Igor Poletto manifestou 
que o Parecer do pedido de vistas deveria ter sido lido na íntegra sugerindo 
modificações e, ao final, propondo a aprovação ou não aprovação das Normas. Não 
havendo parecer do pedido de vistas, o conselheiro Diogo Elwanger requereu a 
votação do parecer da CRN.  A Presidente do Conselho propôs a retirada de pauta. 
Decisão do Conselho: Em regime de votação, houve trinta votos a favor da retirada 
de pauta, três contra e duas abstenções. O conselheiro Reinaldo Charão fez 
declaração de voto a favor de se votar o parecer apresentado pela CRN. O 
conselheiro Diogo Elwanger, na declaração de voto, considerou ter sido o pedido de 
vistas usado como uma manobra de obstrução em razão de não ter sido 
considerado o parecer emitido pela CRN. 
 
Processo: 23100.000520/2012-31. Origem: Coordenação do Sistema de 
Bibliotecas. Objeto: Proposta das Normas de Funcionamento do SisBi UNIPAMPA 
Relatoria: Marcello Cruz. O conselheiro Diogo Elwanger sugeriu a retirada de pauta 
das Normas do SisBi. O conselheiro Regis Paranhos pediu que seja respeitado o 
horário de início das reuniões e que se estabeleça um horário de término. O 
conselheiro Sérgio Meth afirmou ser contrário à proposta de retirada de pauta das 
Normas do SisBi. Colocou-se em votação a retirada de pauta das Normas do SisBi e 
do Regimento do CONCUR para apresentação na próxima Reunião. Aprovadas com 
uma abstenção as retiradas de pauta para apresentação na próxima Reunião. 
 
Processo: 23100.000733/2012-63. Origem: Assessoria de Relações Internacionais 
(ARInter). Objeto: Proposta das Normas de Mobilidade Acadêmica Internacional. 
Relatoria: O conselheiro Fernando Junges fez a leitura do Parecer. Parecer: 
Favorável à análise da Proposta. Contudo, não foi emitido parecer a respeito do 
mérito do Processo em função de ser considerado um fluxograma de processo e não 
uma norma. A Presidente ressaltou se tratar de um documento enviado para 
cientificar o Conselho a respeito do fluxo de mobilidade acadêmica internacional. 
 
Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE) - Credenciamento 
Docente nos Programas de Pós-Graduação. Processo: 23100.000703/2012-57. 



 

Origem: PROPG. Objeto: Credenciamento da Professora Ângela Hartmann no PPG 
em Ensino de Ciências (Campus Bagé). Relatoria: Conselheiro Vanderlei Folmer. 
Parecer: Favorável. Processo: 23100.000781/2012-51. Origem: PROPG. Objeto: 
Credenciamento dos Professores Felipe Costa e Cristiano Correa no PPG em 
Engenharias (Campus Alegrete). Relatoria: Conselheiro Vanderlei Folmer. Parecer: 
Favorável. Processo: 23100.000802/2012-39. Origem: PROPG. Objeto: 
Credenciamento da Professora Carine Viana Leggali no PPG em Ciências 
Farmacêuticas (Campus Uruguaiana). Relatoria: Conselheiro Vanderlei Folmer. 
Parecer: Favorável. Houve a recomendação de incluir em cada um dos processos 
um termo de ciência do Conselho de Campus de origem do docente. Decisão do 
Conselho: Aprovados os pareceres com cinco abstenções. 
 
Assunto: Parecer da Comissão Superior de Ensino - Análise da Banca para 
Progressão de Professor Associado. Processo: 23100.000521/2012-86 (solicitada 
exclusão via e-mail pelo cons. Ricardo Gunski 20/7). Interessado: Sérgio Dias da 
Silva (Campus São Gabriel). Apesar da solicitação de retirada de pauta pelo 
conselheiro Ricardo, a Presidente informou ter o conselheiro Igor Poletto afirmado 
que a banca aprovada pelo Campus São Gabriel teria dificuldade em se reunir em 
outra data que não fosse agosto. Portanto, segundo a Presidente, o conselheiro 
requereu a aprovação da Banca ainda naquela reunião ou um ato ad referendum. 
Nesse sentido, a Presidente solicitou que a conselheira Elena Billig Mello, da CSE, 
avaliasse o processo e desse um pré-parecer da possibilidade de assinatura ad 
referendum. A conselheira Elena comentou que o processo possui todos os 
documentos necessários, tem a aprovação do Conselho de Campus e se baseia na 
Resolução 34. A conselheira fez uma breve explanação sobre o processo, 
salientando a justificativa do interessado quando diz haver poucos professores 
titulares para comporem uma banca na área de Geociências. Após, a conselheira 
Elena fez a leitura do Capítulo V da Resolução 34/2011, que trata “Das Bancas 
Examinadoras”. Salientou mais uma vez que o processo contém todos os 
documentos inerentes ao assunto. Como não houve nenhum pedido de 
esclarecimento, a Mesa colocou em votação a aprovação da Banca para Progressão 
de Professor Associado. Decisão do Conselho: Aprovado com uma abstenção. 
 
Assunto: Apreciação da Ata da Trigésima Reunião Ordinária. Origem: Secretaria 
do CONSUNI. Decisão do Conselho: Aprovada com quatro abstenções. 
 
Assuntos Gerais: O conselheiro Fernando Junges lembrou que as inscrições para 
pós-graduação se encerram na próxima semana e que, por isso, era necessário 
verificar a situação de estudantes aprovados no Programa de Mestrado em 
Engenharia e classificados para receber bolsas, mas os quais, em função da greve, 
não puderam integralizar a carga horária dos seus cursos. Dessa maneira, sugeriu 
uma reunião com a PROPG e PROGRAD para dar encaminhamento a essa 
questão. A Professora Ulrika Arns solicitou que a PROPG e a PROGRAD cuidassem 
desse assunto. O conselheiro Sérgio Meth propôs a homologação do candidato à 
eleição do CONCUR e também a elaboração de um novo cronograma para essa 
eleição. Colocada em votação, a reorganização do cronograma de eleição foi 
aprovada com uma abstenção. A Presidente solicitou ao conselheiro Maicon Venes 
Pereira encaminhar à PROAD o pedido de esclarecimentos acerca das licitações. 
Informou ao conselheiro Marcello Cruz que o Calendário Acadêmico será 
reestruturado na primeira reunião após o término da greve. O conselheiro Régis 



 

Paranhos solicitou o parecer da CONJUR no processo do SisBi. A Reitora se 
comprometeu em enviar o processo à CONJUR. 
 
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta 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. 


