
 

ATA Nº 32 – 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

 
Às nove horas e dez minutos do dia trinta de agosto de dois mil e doze, no Campus 
São Borja, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Ulrika Arns 
(Presidente); Almir Barros da Silva Santos Neto (Vice-Presidente); os Diretores das 
Unidades: Maurício Sperandio, representando a Direção do Campus Alegrete; 
Fernando Junges, Maximilian Fries, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Eloir Míssio, 
Maurício Aires Vieira, Luiz Edgar Araújo Lima, representando a Direção do Campus 
Santana do Livramento; Denise Teresinha da Silva, Nara Rejane Zamberlan dos 
Santos e Carlos Maximiliano Dutra; os representantes das Comissões Superiores: 
Vanderlei Folmer, da CSE; e José Pedro Rebés Lima, da CSPesq; os Pró-Reitores: 
Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Daiana Silva de Ávila, substituindo o Pró-Reitor 
de Pesquisa; Elena Maria Billig Mello, Alexandre Borba de Oliveira, em substituição 
ao Pró-Reitor de Administração; Simone Barros de Oliveira; André Lübeck, em 
substituição à Pró-Reitora de Planejamento; e Vera Lucia Cardoso Medeiros; os 
Docentes: Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Carmen Regina Dorneles Nogueira, 
Cristian Ricardo Wittmann, Franck Maciel Peçanha, Hector Cury Soares, Igor 
Poletto, Leonardo Bidese de Pinho, Mário Jesus Tomas Rosales, Maristela Cortez 
Sawitzki, Miriane Lucas Azevedo, Miro Luiz Bacin, Paulo Rodinei Soares Lopes, 
Régis Sebben Paranhos e Roberlaine Ribeiro Jorge; os Técnico-Administrativos: 
Diogo Alves Elwanger, Edgar Salis Brasil Neto, Émerson Oliveira Rizzatti, Laura 
Santos da Cunha e Reinaldo Vagner Charão Ferreira; os Discentes: Emilene Oliveira 
de Bairro, Grégory de Sá Batista, Maicon Venes Pereira, Marcello Silva Cruz e Tiago 
José de Santana Júnior. A Presidente iniciou a Reunião empossando os professores 
André Lübeck e Daiana Silva de Ávila. 
 
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. A Presidente 
explanou sobre a visita que fez ao MEC acompanhada da Pró-Reitora de Gestão de 
Pessoal, Claudia Tôndolo, buscando mais vagas docentes para a Universidade, 
englobando os anos de dois mil e treze, dois mil e quatorze e dois mil e quinze. 
Disse que a reunião para pactuar as vagas docentes foi interrompida e adiada para 
data a ser definida, pois a Professora Adriana Wesca precisou estar presente na 
reunião de negociação com a FASUBRA. Aproveitou-se a oportunidade para 
conversar com a Professora Dulce, responsável pela alocação; dentre os assuntos, 
trataram dos docentes e técnicos em Libras. Informou que cada Campus terá dois 
técnicos e dois docentes de Libras, mas sem a confirmação de quando receberão 
essas vagas. Ressaltou a importância de formarem uma equipe de vinte técnicos e 
vinte docentes em Libras, como forma de fazer a diferença em termos de 
acessibilidade na região do Pampa. A Professora Ulrika Arns relatou também ter 
conversado com o Professor Simões, responsável pelos programas do MEC, o qual 
apontou que o Ministério apresentará um edital do PRONACAMPO, proposta de 
licenciatura para o campo, sendo um curso por universidade, com chamada em 
edital prevista ainda para dois mil e doze. Comunicou que tiveram a confirmação de 
que os contratos de docentes temporários serão prorrogados até março. Informou 
também ter sido apresentado outro projeto relacionado ao Programa Viver Sem 
Limites, de um curso de formação de professores e técnicos, o que se configura num 
Curso de Língua Portuguesa e Libras, presencial, provavelmente um curso por 



 

universidade localizada no litoral. Cientificou ainda da existência do Programa de 
Educação Médica. Segundo a Presidente, o Professor Simões apontou que o 
momento é de consolidação do Reuni. Em seguida, a Professora Ulrika Arns relatou 
terem feito uma reunião com os pró-reitores acadêmicos e administrativos, na qual 
foi tratado sobre um fluxo para processo de novos cursos. Informou que esse fluxo 
será apresentado ao Conselho para haver clareza dos procedimentos. Comunicou 
também ter participado da reunião da Andifes, na qual trataram sobre a greve 
docente. Salientou que tenta manter um bom diálogo com os comandos de greve e 
com a comunidade externa. Afirmou ter encontrado na Andifes um bom lugar de 
diálogo e de fortalecimento das posições dos docentes. Reportou ter recebido 
solicitação do comando de greve dos docentes de uma nota pedindo reabertura das 
negociações. Respondeu que não acolheria essa solicitação, uma vez que 
discutiram essa questão na Andifes e o posicionamento foi de não encaminhar nota 
de pedido de reabertura, e que, das cinquenta e nove universidades, apenas sete 
reitores das universidades do Rio de Janeiro fizeram uma nota conjunta solicitando 
reabertura das negociações. Comunicou que a Reitoria está sendo cobrada pelo 
corte do ponto, com risco de serem responsabilizados por improbidade 
administrativa. De acordo com a Presidente, foram 4 COMUNICA enviados pelo 
Ministério do Planejamento. Enfatizou se tratar de uma cobrança a todas as reitorias. 
Conforme a Professora, o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, afirmou que os 
professores não teriam o ponto cortado, pois recuperariam as aulas. Destacou que 
estão enviando semanalmente ao MEC o plano de reposição das aulas e que 
enviarão no dia trinta e um uma simulação dessa reposição, pois receberam essa 
solicitação do MEC. Contudo, disse que informarão a respeito da continuidade da 
greve dos docentes.  A Reitora comentou que, se o Conselho entender como 
oportuno, essa simulação de recuperação das aulas ou proposta de Calendário 
Acadêmico pode ser apresentada aos conselheiros. Na sequência, comentou acerca 
da foto publicada no Estadão, a qual é atribuída a um laboratório da UNIPAMPA. 
Ressaltou ainda ter a ACS averiguado e constatado que a imagem não é de um 
laboratório da UNIPAMPA. Segundo a Professora, após essa constatação, a ACS 
pediu um espaço de reparação no jornal. Informou ainda não terem recebido 
resposta do jornal, mas que essa reparação será exigida. A seguir, tratou do 
Programa Jovens Talentos. Cientificou que vinte alunos da UNIPAMPA foram 
aprovados e participam do Programa. Em seguida, a Presidente disse estar 
tramitando um processo para locação de imóveis em cada um dos dez municípios, 
para servir como residência estudantil. Ressaltou a necessidade de haver, além do 
Programa de Bolsas, a alocação de residências. Logo após, a conselheira Simone 
Barros de Oliveira apresentou a equipe de assistência estudantil da Universidade e 
solicitou a inclusão de um técnico-administrativo do CONSUNI na Comissão dos 
Programas de Desenvolvimento Estudantil, pois a política de assistência estudantil 
também tem implicação no trabalho dos técnicos. Reforçou a respeito do processo 
de alocação de imóveis nos dez municípios. Disse que esse processo será 
deflagrado para os campi por meio de circular, com a PRAEC fazendo a condução 
do processo vinculado ao Gabinete da Reitora. A conselheira Vera Medeiros 
informou terem sido contempladas oito propostas da PROEXT/MEC neste ano, 
envolvendo em torno de oitocentos e sessenta mil reais em recursos. Cientificou 
também ter havido a divulgação do resultado provisório do PET, sendo selecionadas 
doze propostas que passarão à seleção nacional. Informou que a PROEXT e a 
PROPESQ encaminharão propostas para a Semana Estadual de Ciência e 
Tecnologia. Salientou que procurarão realizar, no mês de outubro, ações 



 

relacionadas à Semana de Ciência e Tecnologia em cada uma das dez cidades com 
Campus da UNIPAMPA. Mencionou a possibilidade de parceria da UNIPAMPA com 
a UERGS para desenvolvimento de projetos e cursos em conjunto. Ainda em 
contato com o Governo do Estado, apontou como perspectiva de trabalhos para a 
Universidade a Rede Escola de Governo, a qual permite a qualificação dos gestores 
públicos, podendo beneficiar os servidores da UNIPAMPA e a comunidade externa. 
A conselheira Vera também destacou o PRONATEC, um programa que visa o 
atendimento da comunidade externa, mediante a oferta de cursos técnicos de média 
duração e de formação continuada para todas as áreas. De acordo com a 
conselheira, os cursos podem ser ministrados por servidores docentes, servidores 
técnicos ou alunos de pós-graduação, envolvendo o pagamento de bolsas para 
quem ministra o curso e para os alunos tutores. Segundo a conselheira, a ideia é 
fazer parte do PRONATEC em dois mil e treze, já exigindo planejamento em dois mil 
e doze. A respeito do Edital Externo da Extensão, informou terem sido todos os 
cursos contemplados. A Presidente abriu espaço para inclusões e exclusões de 
pauta. Sobre a reunião do comando geral de greve, o conselheiro Hector Soares 
comunicou o envio de uma nota do comando geral de greve para o CONSUNI. Em 
seguida, com a anuência do Conselho, fez a leitura da nota do comando geral de 
greve. Solicitou então uma nota do CONSUNI ao MPOG e ao MEC pedindo a 
reabertura das negociações com a categoria docente. O conselheiro Tiago de 
Santana Júnior solicitou esclarecimentos sobre o pagamento das diárias. O 
conselheiro Fernando Junges requereu a inclusão de pauta a respeito de novos 
cursos, tratando do Curso de Letras, o qual possui três habilitações. Afirmou haver a 
propostas do Curso de Letras ser dividido em dois novos cursos, solicitando a 
aprovação desses dois cursos. O conselheiro Diogo Elwanger informou sobre o 
término da greve dos servidores técnico-administrativos. Considerou não ter sido a 
melhor proposta, mas que dentro da conjuntura os técnicos entenderam que haviam 
chegado ao limite da negociação. Agradeceu ao sindicato, ao apoio da 
administração, dos Diretores de Campus, os quais sempre tiveram uma relação de 
respeito ao movimento grevista. Em caso de alguma pendência, afirmou que a 
Direção do SINDIPAMPA está à disposição da Reitoria. A conselheira Emilene 
Oliveira de Bairro, em nome dos conselheiros discentes, solicitou espaço à tarde 
para leitura de uma carta. A Presidente sugeriu que a pauta a respeito dos cursos de 
Licenciatura em Letras de Bagé fosse discutida à tarde, com a presença da 
conselheira Elena Billig Mello.  
 
Assunto: Escolha do Representante do CONSUNI para o Conselho Diretor do 
PampaTec - Comissão de Normas Eleitorais, conselheiros Cristian Wittmann, Hélvio 
Rech, Edgar Salis Brasil Neto e Tiago José de Santana Jr. O conselheiro Cristian 
Wittmann propôs que as inscrições para o representante do CONSUNI no Conselho 
Diretor do PampaTec se façam até às doze horas, realizando-se a escolha à tarde. 
A sugestão foi aceita pelos conselheiros. A seguir, passou-se para a Apreciação do 
Edital para a Eleição dos Representantes do Conselho Coordenador de Bibliotecas 
da UNIPAMPA. Colocou-se em votação o Edital. Decisão do Conselho: Aprovado o 
Edital com três abstenções. Segundo a Presidente, a incumbência em relação à 
eleição dos representantes do Conselho Coordenador de Bibliotecas da UNIPAMPA 
é da Comissão Eleitoral Geral. A Presidente fez a leitura do nome dos componentes 
dessa Comissão: titulares Marcello Cruz, Diogo Elwanger e Carmen Regina 
Dorneles; suplentes: Emilene Oliveira de Bairro, Reinaldo Charão e Igor Poleto. 
Logo após, discutiu-se acerca dos eventuais impedimentos dos membros da 



 

Comissão de Normas Eleitorais de participarem do pleito para cargos de Direção 
(Diretor, Coordenador Acadêmico e Coordenador Administrativo) e Coordenações 
de Curso. O conselheiro Cristian disse não ter sido possível trazer uma prévia da 
proposta de alteração nas Normas Eleitorais por não ter havido consenso na 
Comissão. Ressaltou ser um encaminhamento que os membros da Comissão de 
Normas Eleitorais fiquem impedidos de participar dos eventuais pleitos. Disse o 
conselheiro Cristian não ser o intuito prejudicar nenhum conselheiro, mas sim 
preservar a eventual candidatura. O conselheiro Marcello Cruz questionou sobre o 
software de votação online. A Professora Ulrika Arns afirmou que levaria essa 
questão para a reunião com o NTIC. A seguir, solicitou manifestação dos 
conselheiros sobre os impedimentos dos membros da Comissão de Normas 
Eleitorais de participarem da eleição para cargos de Direção e de Coordenação de 
Curso. O conselheiro Fernando Junges reforçou que, para haver lisura nos 
processos e para que ninguém legisle em causa própria, deve haver esse 
impedimento, portanto declarou seu voto favorável ao impedimento. Foi feito o 
encaminhamento de se colocar no próprio edital a impossibilidade de membros da 
Comissão participarem do processo eleitoral. Colocou-se em votação que o 
impedimento de candidatura dos membros da Comissão de Normas Eleitorais para 
os cargos de Direção e Coordenação esteja no edital.  Decisão do Conselho: 
Aprovado com quatro abstenções.  

 

Assunto: Apreciação da Ata da Trigésima Primeira Reunião Ordinária. Origem: 
Secretaria do CONSUNI. Decisão do Conselho: Aprovada com nove abstenções. 
 
Assunto: Comissão de Regimentos e Normas (CRN), conselheiros Diogo Elwanger, 
Fernando Junges e Marcello Silva Cruz. Relato sobre o Processo 
23100.000087/2012-34 – Projeto de Autoavaliação Institucional. Relato sobre o 
Processo 23100.000514/2012-84 – Normas sobre a Propriedade, a Proteção e a 
Gestão dos Direitos relativos à Propriedade Intelectual. O conselheiro Fernando 
Junges disse já estarem agendadas reuniões com os respectivos proponentes dos 
processos, sendo ambos trazidos para apreciação em setembro. Processo: 
23100.000520/2012-31. Origem: Coordenação do Sistema de Bibliotecas. Objeto: 
Proposta das Normas de Funcionamento do SisBi. O conselheiro Marcello Cruz fez a 
leitura do parecer da Comissão. Disse que o parecer inicial era de que as Normas 
não fossem apreciadas pelo CONSUNI. A Presidente considerou importante mostrar 
aos conselheiros os problemas existentes como justificativa para não deliberar a 
respeito das Normas do SisBi. Lembrou haver a Resolução 31, a qual prevê que as 
Normas de Biblioteca serão estabelecidas pelo Conselho Coordenador de 
Bibliotecas, e não pelo CONSUNI. Ainda destacou o alerta da CONJUR de que o 
Conselho Coordenador de Bibliotecas não está de acordo com a proporção de 
setenta a trinta. Portanto, ressaltou se tratar de um assunto que teria de ser 
deliberado em outra ocasião. Contudo, salientou a importância de todos estarem 
cientes desses problemas, por isso a leitura do parecer. O conselheiro Maicon 
Venes Pereira lembrou que em uma reunião presidida pela então Presidente do 
CONSUNI, Maria Beatriz Luce, foi dito não ser necessária a proporção de setenta a 
trinta, pois se trata de um conselho coordenador. A Presidente disse recordar disso, 
mas falou da necessidade de discutir esse ponto com os atuais conselheiros e da 
necessidade do parecer da CONJUR. O conselheiro Marcello Cruz deu continuidade 
à leitura do parecer. Parecer: Comissão de Regimentos e Normas é favorável às 
alterações sugeridas na análise de mérito do presente parecer. O conselheiro 



 

Fernando Junges disse que essas normas são fundamentais para o bom andamento 
das bibliotecas. Propôs a discussão a respeito das Normas ou o encaminhamento 
do parecer à Comissão de Bibliotecas. A Presidente colocou em votação a 
proposição de retirar de pauta. Decisão do Conselho: Aprovada a retirada de pauta 
por UNANIMIDADE. Com isso, voltou-se a encaminhar à Comissão de Normas 
Eleitorais o processo de escolha para o Conselho Coordenador de Bibliotecas. A 
seguir foi colocada em votação a suspensão do Processo Eleitoral do Conselho 
Coordenador de Bibliotecas. Decisão do Conselho: Aprovada a suspensão do 
Processo Eleitoral do Conselho Coordenador de Bibliotecas com um voto contrário e 
uma abstenção. 
 
Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino. Registrando a chegada da 
conselheira Elena Maria Billig Mello, a Presidente deu-lhe ciência da solicitação de 
esclarecimentos feita pelo conselheiro Fernando Junges com relação ao fato do 
Processo 23100.001167/2012-15 Curso de Letras – Línguas Adicionais Inglês, 
Espanhol e respectivas Literaturas não estar constando na pauta, uma vez que os 
dois cursos estão interligados. O conselheiro Vanderlei Folmer solicitou da 
conselheira Elena uma explanação acerca do primeiro ponto, o qual trata do Curso 
de Letras, para que os conselheiros tenham um esclarecimento com relação ao 
processo. A conselheira Elena, em resposta ao questionamento do conselheiro 
Fernando Junges, fez uma explanação sobre o desmembramento do Curso de 
Letras. Disse que os dois PPCs estão com os pareceres prontos na CSE e 
esclareceu que a dúvida é em relação ao PPC do Curso de Letras: Línguas 
Adicionais, no sentido de como realizar o cadastro no E-mec, considerando não 
constar essa nomenclatura no sistema. Informou ter a PROGRAD feito consulta à 
PROPLAN, e esta solicitou esclarecimentos à Secretaria de Regulação e Avaliação 
(SERES/MEC). Disse que por ainda não terem obtido resposta da SERES sobre o 
assunto, a CSE achou melhor não enviar o processo ao CONSUNI, apesar de ser 
um parecer positivo. Comentou ter conversado pessoalmente com o Coordenador 
da SERES, Francisco Fechine Borges, a respeito do assunto. Segundo a 
conselheira, o Coordenador sugeriu colocar a seguinte nomenclatura: “Letras: Inglês 
e Espanhol”. A conselheira Elena salientou a importância de haver uma resposta por 
escrito da consulta feita à Secretaria de Regulação e Avaliação, como forma de 
respaldo quando da inserção no sistema. O conselheiro Fernando Junges propôs 
que, considerando todas as aprovações, condicionado ao recebimento da resposta 
da Secretaria por escrito, para não haver perda do prazo, o Conselho aprovasse o 
ato ad referendum. Entendendo ser possível realizar por ad referendum, a 
conselheira Elena procedeu a leitura do Parecer do Curso de Letras – Línguas 
Adicionais, elaborado pela CSE. Como encaminhamento, o conselheiro Vanderlei 
Folmer propôs a votação do Processo: 23100.001168/2012-51. Origem: Campus 
Bagé. Objeto: Análise da proposta do PPC do Curso de Licenciatura em Letras – 
Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Parecer: Favorável à aprovação da 
proposta de PPC. Decisão do Conselho: Aprovado com quatro abstenções.  Na 
sequência, os conselheiros foram favoráveis à inclusão na pauta do subitem 5.2: 
Processo 23100.001167/2012-15. Origem: Campus Bagé. Objeto: Análise da 
proposta do PPC do Curso de Letras – Línguas Adicionais Inglês, Espanhol e 
respectivas Literaturas. Parecer: Favorável á aprovação da proposta de PPC. 
Decisão do Conselho: Aprovado com uma abstenção. Continuando, o conselheiro 
Vanderlei Folmer apresentou o parecer da CSE elaborado para o Processo: 
23100.001195/2012-24. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: Análise do PPC do 



 

Curso de Medicina Veterinária. Parecer: Favorável à aprovação do PPC. O 
conselheiro Carlos Dutra fez o registro que, quando o PPC de Medicina Veterinária 
foi aprovado no Conselho de Campus, ficou evidenciada a necessidade de mais 
dezoito servidores em razão da dupla entrada. Disse que o CONSUNI, quando 
aprova um PPC, está se comprometendo no sentido de dar as condições para os 
alunos terem uma formação de qualidade. Esclareceu haver necessidade de 
docentes, mas não de técnicos para os laboratórios. A conselheira Nádia Bucco 
ressaltou que o Campus Dom Pedrito nasceu com projeto de Medicina Veterinária e 
Zootecnia e que os concursos docentes realizados naquele Campus foram 
organizados, inicialmente, pensando na existência desses dois cursos. Disse 
entender as diferenças no ato da criação, mas não terem retirado da pauta do 
Campus a existência de um Curso de Medicina Veterinária. Questionou a dupla 
entrada mencionada no PPC apresentado pelo Campus Uruguaiana, uma vez que 
inicialmente a proposta desse Curso nasceu para outro Campus. A conselheira 
explicou não estar trazendo a proposta de um novo curso, mas o posicionamento do 
Campus Dom Pedrito, o qual possui um PPC para Medicina Veterinária pronto 
desde dois mil e seis. O conselheiro Carlos Dutra esclareceu que o Curso foi criado 
em dois mil e nove, tendo dupla entrada desde dois mil e dez, tanto para Veterinária 
como para Ciências da Natureza. O conselheiro Franck Peçanha elucidou que, no 
Campus Uruguaiana, trabalham com disciplinas semestrais e com a dupla entrada 
em razão do aumento da oferta. A conselheira Nádia registrou não ser contra o 
Curso em Uruguaiana, mas destacou a vontade do Campus Dom Pedrito também 
ter o seu curso de Medicina Veterinária. Disse-se contra cercear um em 
favorecimento a outro. A Presidente afirmou haver um compromisso de pensar as 
unidades.  Manifestaram-se ainda os conselheiros Eloir Míssio, Leonardo Pinho, 
Franck Peçanha, Maurício Vieira, Elena Billig Mello, Almir Barros da Silva Santos 
Neto, Hector Cury Soares, Denise Teresinha da Silva e Luiz Edgar Lima. Após todos 
os esclarecimentos solicitados, a Presidente do Conselho colocou em votação o 
PPC do Curso de Medicina Veterinária. Decisão do Conselho: Aprovado o PPC do 
Curso de Medicina Veterinária com uma abstenção. 
 
Às doze horas e quarenta e cinco minutos, a Sessão foi interrompida para almoço. 
Às quatorze horas e cinquenta minutos, a Presidente reiniciou a Reunião. Lembrou 
terem combinado que iniciariam pela eleição do representante do CONSUNI no 
Conselho Gestor do PampaTec. O conselheiro Cristian Wittmann disse haver o 
candidato Régis Sebben Paranhos. Disse que a ideia era haver uma explanação 
inicial por parte do candidato e, em seguida, a votação. O conselheiro Régis 
Paranhos falou da vontade de colaborar com o PampaTec em função da experiência 
de três anos que ele teve na Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio 
Grande do Sul, trabalhando exclusivamente com incubadoras de empresas e com 
parques tecnológicos. A Presidente colocou em votação, sendo aprovado o nome do 
conselheiro Régis Sebben Paranhos para o assento no Conselho Gestor do 
PampaTec. 
 
Processo: 23100.000511/2012-41. Origem: PROEXT. Objeto: Apreciação das 
Normas de Extensão. Segundo a Presidente, a Pró-Reitoria de Extensão voltou a 
analisar as sugestões da Comissão de Regimentos e Normas (CRN). Cientificou ter 
sido também realizada uma consulta à CONJUR. O conselheiro Diogo Elwanger fez 
a leitura do novo parecer emitido pela CRN, salientado que esse parecer analisou a 
proposta reformulada e com base, também, no parecer da CONJUR. Parecer: 



 

Favorável à aprovação das Normas de Extensão. A Professora Ulrika Arns fez 
questão de deixar claro que todo servidor técnico-administrativo com formação 
superior, independente do nível do cargo que ocupa, pode coordenar projetos de 
extensão. O conselheiro Régis Paranhos questionou acerca da retirada da 
obrigatoriedade do docente participar dos projetos de extensão. Em resposta, a 
conselheira Vera Medeiros esclareceu que, para concessão de bolsas, o projeto 
deverá ser coordenado por servidor docente, respeitando-se o decreto presidencial 
que regulamenta a concessão de bolsas. Conforme a conselheira, a redação de 
texto abrangente permite às Normas de Extensão contemplar diferentes 
possibilidades de modalidades de extensão universitária. A conselheira destacou 
que as Normas tornam obrigatória a participação de discentes de graduação ou pós-
graduação em projetos e programas. Salientou ser o objetivo das Normas refletir 
acerca dos interesses da comunidade. Segundo a conselheira Vera, a redação 
anterior das Normas obrigava a participação do docente, já a redação atual obriga a 
participação de um servidor, seja docente ou técnico, assim como a do discente. Em 
seguida, a Presidente fez a leitura do Parágrafo único do Art. 11, o qual determina a 
obrigatoriedade da participação do aluno e o envolvimento da comunidade externa. 
A conselheira Maristela disse existirem duas questões em discussão, um parecer da 
CRN a respeito da proposição anterior e a respeito de uma nova proposição não 
encaminhada ao Conselho. Afirmou que precisam aprovar a nova redação como 
emenda substitutiva, modificativa ou supressiva. A Presidente propôs a 
apresentação das alterações nas Normas de Extensão. A conselheira Maristela 
Sawitzki reforçou a necessidade de se avaliar o que mudou e decidir pela aprovação 
ou não dessas mudanças. O conselheiro Diogo Elwanger apresentou as 
modificações realizadas nas Normas de Extensão. A partir de questionamentos e 
comentários dos conselheiros Diogo Elwanger, Régis Paranhos, Maristela Sawitzki, 
Hector Soares, Vera Medeiros e José Pedro Rebés Lima, definiu-se a redação do 
inciso II do Art. 20. A Presidente considerou caber à Comissão Local de Extensão 
dar o aval para as atividades realizadas por servidores do Campus. Afirmou que, se 
necessário, o Campus pode fazer uma assinatura ad referendum se entender ser o 
projeto merecedor de estar em um edital externo. O conselheiro Mário Rosales falou 
a respeito da falta de dinamismo nas decisões do CONSUNI. Propôs que a 
UNIPAMPA usasse como modelo algumas universidades consolidadas do País. O 
conselheiro Reinaldo Charão disse corroborar em parte as palavras do conselheiro 
Mário. Mencionou a importância de se receber as matérias para análise com 
antecedência. Enfatizou haver a prerrogativa de se poder alteras essas matérias 
quando necessário. A Professora Ulrika Arns destacou que outros conselhos de 
outras universidades têm reuniões tão o mais longas do que as do CONSUNI. 
Salientou não haver problema em basear as normas concebidas na UNIPAMPA nas 
de outras instituições, mas destacou ser imprescindível haver discussão ao se 
considerar incoerência nas normas. Destacou que normatizar todas as atividades 
acadêmicas e administrativas tem seu bônus e seu ônus. Reiterou sua vontade de 
que todos os projetos de extensão tenham a participação de docentes, mas disse 
entender que algumas atividades de extensão podem ser tranquilamente articuladas 
pelos técnicos. Contudo, salientou que, no caso do aluno desejar que a atividade de 
extensão conste em seu currículo, precisa haver uma análise da Comissão do 
Curso. De acordo com a Presidente, em alguns campi, atividades de extensão são 
coordenadas pelos servidores técnicos, os quais têm um papel fundamental na 
formação do discente. O conselheiro Régis Paranhos disse acreditar que os 
professores acabarão por desconhecer a existência de muitos projetos. O 



 

conselheiro Diogo Elwanger considerou que se o professor desconhece a existência 
de determinado projeto é porque também não sabe o que está sendo discutido no 
Conselho de Campus ou nas suas comissões. Ressaltou a conquista, mediante a 
greve, de incentivo à qualificação uniforme para todas as classes. Enfatizou ainda 
que se o governo oferece incentivo à qualificação dos servidores técnico-
administrativos é porque quer que esse servidor participe ativamente da vida da 
universidade pública. A Reitora esclareceu haver duas possibilidades, a manutenção 
da redação original, a qual determina a necessidade das ações de extensão 
envolverem docentes, discentes e comunidade externa, ou a redação que desobriga 
a participação docente. Colocou em votação a proposta de que as ações de 
extensão necessitam da participação do discente e da comunidade externa, sendo 
facultada a participação do docente. Houve trinta votos favoráveis à proposta. Em 
seguida, colocou em votação a proposta exigindo a participação docente nos 
projetos de extensão. Houve quatro votos favoráveis e duas abstenções. Em 
seguida, a Presidente colocou em votação as Normas de Extensão com a alteração 
do Art. 20. Decisão do Conselho: Aprovadas as Normas de Extensão com duas 
abstenções. A Presidente esclareceu uma preocupação do conselheiro Marcello 
Cruz quanto à avaliação. Disse que todo projeto de extensão prevê avaliação da 
ação. De acordo com a Reitora, no relatório deve constar como foi a avaliação, e os 
avaliadores do relatório dirão se foi boa ou não, tendo as comissões o dever de 
apontar sugestões para melhor avaliar os projetos.  
 
Assunto: Pareceres da Comissão de Relacionamento Universidade-Sociedade, 
conselheiros Daniela Benetti, Edgar Salis Brasil Neto e Grégory de Sá Batista. 
Processo: 23100.001120/2012-43. Origem: Campus São Gabriel. Objeto: Acordo 
de Cooperação Técnica objetivando conjugar esforços visando o desenvolvimento e 
mútuo assessoramento na realização do ensino, da extensão e da pesquisa. 
Relatoria: Cons. Daniela Benetti. O conselheiro Grégory de Sá Batista fez a leitura 
do parecer. Parecer: Favorável ao Acordo. Processo: 23100.000431/2012-95. 
Origem: Campus Bagé. Objeto: Acordo com a Fundação Universidade de Brasília – 
FUB, objetivando a proteção intelectual e exploração comercial da tecnologia 
denominada “compostos derivados do núcleo BENZOTIADIAZOLA na marcação 
seletiva de ácidos nucleicos”. Relatoria: Cons. Daniela Benetti. O conselheiro 
Grégory de Sá Batista fez a leitura do parecer. Parecer: A Comissão fez a 
solicitação de nova redação dos itens 3.1 e 3.2 do Acordo, remetendo, após as 
alterações, novamente à Comissão para novo parecer. O conselheiro Fernando 
Junges esclareceu que esse projeto foi desenvolvido pelo Professor Alexandre 
Lapis, o qual, naquele momento, era servidor da UNIPAMPA, mas, atualmente, é 
servidor da UnB, não havendo mais servidores da UNIPAMPA envolvidos com o 
projeto. Decisão do Conselho: Aprovados os pareceres com uma abstenção. 
 
Assuntos Gerais: Relato da Comissão para Assuntos de Inclusão e Acessibilidade.  
O conselheiro Reinaldo Charão apresentou um vídeo do programa Brasil sem 
Limites. O conselheiro Reinaldo informou ter havido uma primeira reunião realizada 
em Alegrete, em que se decidiu instituir um grupo de trabalho para diagnóstico das 
questões de acessibilidade e inclusão na UNIPAMPA. Comunicou terem definido um 
cronograma de atividades para dois mil e doze. Em seguida, fez uma leitura dos 
objetivos da Comissão. Também falou a respeito da reunião com a FADERS, na 
qual houve um encontro com as universidades, tendo sido proposta uma política 
afirmativa diante dos processos seletivos internos. Salientou que a Comissão de 



 

Acessibilidade assumiu o compromisso de sugerir à Reitoria a necessidade de 
agilização na disponibilização do novo portal da UNIPAMPA. Ressaltou a 
necessidade da formalização da Comissão Institucional mediante a publicação da 
portaria. Ainda mencionou o projeto do portal acessível. A conselheira Simone 
Barros de Oliveira informou que a PRAEC juntamente com a Comissão do 
CONSUNI estão preparando a proposta de resolução de assistência estudantil. 
Informou que a Comissão da Universidade vai auxiliar na criação da política de 
assistência estudantil voltada à acessibilidade, trazendo a proposta na reunião de 
novembro. Também fez a solicitação de um técnico-administrativo para a Comissão 
de Assistência Estudantil, sugerindo o nome do conselheiro Reinaldo Charão, como 
modo de otimização dos assuntos. Aprovado por unanimidade o nome do 
conselheiro Reinaldo. O Conselheiro Franck Peçanha solicitou inclusão dos temas 
insalubridade e adicional de penosidade. Mencionou a urgência de se resolver a 
questão da insalubridade. Lembrou que em junho ou julho do ano passado 
receberam um e-mail no qual estava anexado um documento encaminhado pela 
Professora Maria Beatriz Luce à presidência da ANDIFES como forma de 
mobilização em prol do adicional de penosidade. Ressaltou a importância desse 
adicional como forma de fixar os servidores na região.  Perguntou o que estava 
sendo feito por parte da Universidade em relação a esse assunto. A conselheira 
Cláudia Tôndolo disse que, em função da greve, houve alguns percalços em relação 
à questão da insalubridade, mas destacou já haver um cronograma para encaminhar 
os laudos de insalubridade. A Professora Ulrika Arns disse que, em conversas com 
os deputados federais Paulo Pimenta e Luiz Noé, eles afirmaram a importância dos 
servidores da universidade ingressarem no bloco dos servidores que já conseguiram 
o adicional. Segundo a Presidente, a ANDIFES apoia o adicional de penosidade, 
mas alguns colegas entendem que seria mais conveniente uma política efetiva de 
interiorização das universidades. Cientificou fazer parte do Diretório Nacional da 
ANDIFES como suplente da região Sul. Dessa maneira, comprometeu-se em 
encaminhar novamente o tema do adicional de penosidade. O conselheiro Franck 
Peçanha considerou necessário haver uma mobilização efetiva por parte da 
Universidade para garantir o adicional de penosidade. A Reitora afirmou que o 
movimento tem que se dar por meio dos parlamentares. O conselheiro Diogo 
Elwanger disse que conseguiram aprovar no plano de lutas da Federação dos 
técnicos o adicional de penosidade e também aprovaram um seminário de 
universidades de regiões de fronteira. A seguir, o conselheiro Hector Soares 
cientificou que ele, o Professor Miro e o Professor Sávio participaram de uma 
reunião do Comando Geral de Greve (CGG), na qual foi feita uma nota solicitando 
ao CONSUNI a confecção de uma nota para ser enviada ao MPOG e MEC, 
clamando pela reabertura das negociações com a categoria docente. A Reitora 
lembrou que o Conselho não suspendeu o Calendário Acadêmico, garantindo a 
formação dos estudantes e a exigência de que o calendário seja cumprido. Deu 
conhecimento das pressões que a comunidade vem fazendo pelo retorno às aulas. 
O conselheiro Fernando Junges, em nome dos diretores das Unidades acadêmicas, 
trouxe a preocupação com a forma de encaminhamento e solicitou que o 
encaminhamento seja único e forte para que se tome uma ação para a UNIPAMPA e 
não para cada Campus. A conselheira Nádia Bucco reforçou a necessidade de uma 
deliberação conjunta. A conselheira Maristela Sawitzki disse ter consciência da 
impossibilidade de se cobrar da Reitoria um posicionamento se a ordem vier de cima 
para baixo. O conselheiro Hector cumprimentou os diretores pela mobilização. Disse 
discordar somente de um ponto do que foi colocado. O conselheiro Fernando falou 



 

da proposta de calendário. A Presidente afirmou que os duzentos dias letivos serão 
cumpridos, não havendo hipótese de ser apresentado um calendário sem a 
aprovação deste Conselho. De acordo com a Presidente, o início do segundo 
semestre está atrelado ao período de matrículas. A Professora Ulrika falou ainda da 
pactuação feita com o CGG, estando as essencialidades definidas por escrito, tendo 
cada Campus sua autonomia, em função das especificidades. O conselheiro Tiago 
de Santana Júnior mencionou o assunto encaminhado pela conselheira Emilene, em 
relação às aulas no Campus Alegrete. Afirmou haver relatos de que os professores 
do Campus retornariam e fariam oito semanas de reposição de aulas. Fez a leitura 
do acordado na Trigésima Reunião Ordinária do CONSUNI, bem como na Reunião 
do Comando Geral de Greve. O conselheiro Tiago explicitou indignação em relação 
às aulas que estão sendo ministradas em Alegrete, e solicitou ao CONSUNI 
posicionamento contrário a essas aulas. O conselheiro Cristian explicou sua visão 
sobre as informações recebidas do Campus Alegrete. Segundo o conselheiro, houve 
uma reunião em que se votou o indicativo de greve e a partir de então se retomaram 
as aulas. Disse entender que, em geral, na Universidade, todos continuaram as 
atividades essenciais, exceto as de ensino presenciais. Salientou que as 
essencialidades não podem ser individuais. Considerou que as decisões do Campus 
Alegrete não podem ser tomadas como coletivas, pois não envolvem os outros nove 
campi da UNIPAMPA. Manifestou a necessidade do CONSUNI se posicionar frente 
ao que está acontecendo em Alegrete, como forma de preservar os professores e, 
principalmente, os diretores. O conselheiro Régis Paranhos disse ser momento de 
rever o que foi decidido. Afirmou ser contrário à grande abertura dada às atividades 
essenciais. A conselheira Maristela afirmou ser competência do Conselho 
Universitário aprovar o Calendário Acadêmico. Para a conselheira, o CONSUNI deve 
se manifestar e pedir explicações ao Conselho do Campus Alegrete, o qual aprovou, 
em Ata, o retorno das aulas sem aprovação do Conselho Universitário. Solicitou ao 
CONSUNI garantir a sua soberania, fazendo com que o Conselho do Campus 
Alegrete dê explicações a respeito da decisão tomada. Pediu o cancelamento das 
atividades de aula desse Campus, pois foi contrário aos princípios e à autoridade do 
CONSUNI. O conselheiro Diogo Elwanger se manifestou sobre o corte do ponto, 
afirmando que isso a Reitoria deve discutir com os grevistas. Informou ter lido a Ata 
da reunião dos docentes de Alegrete, a qual foi redigida por um técnico-
administrativo. Pediu que se averiguasse se o técnico secretariou voluntariamente a 
sessão ou se foi designado, pela autoridade, para secretariar a reunião em flagrante 
desvio de função. Destacou que, em onze de junho de dois mil e doze, o Senado 
Federal e o Congresso Nacional ratificaram a Convenção 151 da Organização 
Internacional do Trabalho, a qual veda, flagrantemente, autoridade pública de intervir 
no funcionamento e administração das entidades sindicais. Considerou inadmissível 
que a conquista da liberdade sindical seja desrespeitada. Afirmou que se os 
docentes desejam retornar da greve, eles têm todo o direito, mas devem fazer 
mediante a sua entidade constituída, que é a subseção do Andes. O conselheiro 
André Lübeck retirou sua solicitação, pois estava representando a PROPLAN e não 
o Campus Alegrete. O conselheiro Carlos Aurélio Dilli Gonçalves explicou como foi a 
tomada de decisão do retorno às aulas. Afirmou que em reunião os professores 
deliberaram a favor do retorno das aulas. Disseram terem consultado a assistência 
jurídica da UNIPAMPA, a qual fez algumas recomendações. Informou que o registro 
das atividades é feito mediante uma chamada e, quando o Calendário for 
reestruturado, essas atividades serão computadas dentro do novo calendário. 
Ressaltou que o Calendário Acadêmico é anual e que este não foi interrompido ou 



 

cancelado. Dessa maneira, afirmou a possibilidade de voltarem às aulas a qualquer 
momento. O conselheiro Dilli também salientou não haver impedimento legal à 
continuidade das aulas. O conselheiro Marcello Cruz reiterou a reclamação dos 
alunos acerca da falta de unidade, padronização entre os campi. Considerou que a 
decisão de Alegrete força o aluno a participar das aulas. Questionou também o 
exemplo que atitudes como essa passam aos alunos. O conselheiro Hector Soares 
disse não haver cobrança quanto à decisão de sair da greve, mas sim quanto à 
continuidade das aulas. Afirmou ser inaceitável uma situação como essa. Manifestou 
que, como servidor público, não pode registrar uma aula não ministrada. Afirmou 
entender que o combinado no CONSUNI deve ser cumprido nos dez campi. De 
acordo com o conselheiro Dilli, o registro não é da aula, mas da carga horária. 
Informou que a presença dos alunos em sala de aula está sendo maior no período 
pós-greve do que no período normal. Reforçou que o Calendário Acadêmico não foi 
suspenso. O conselheiro Cristian disse existirem cursos, campi que, pela natureza 
do que lecionam, têm uma propensão a seguirem determinados rumos, a adotarem 
posturas a favor ou contra a greve. Enfatizou haver ilegalidade na volta às aulas e 
no registro de carga horária ou disciplina. Disse que o Calendário Acadêmico é 
estruturado em dias, semanas e meses letivos. Afirmou que o cômputo das aulas 
não pode ser aproveitado futuramente sem a previsão legal. O conselheiro Cristian 
sugeriu encaminhamento da nota do CONSUNI ao Ministério do Planejamento e ao 
MEC solicitando a reabertura das discussões com os sindicatos representantes dos 
docentes. Propôs também encaminhamento quanto à discussão da volta às aulas no 
Campus Alegrete e quanto à gestão das matrículas. O conselheiro Miro Bacin 
propôs à Presidência do CONSUNI conceder uma entrevista à ACS pontuando as 
decisões sobre os três assuntos elencados pelo conselheiro Cristian, evitando assim 
distorções nas informações. A conselheira Elena Billig Mello considerou ser 
importante colocar as questões vividas em várias instituições, as quais angustiam 
toda a comunidade. Salientou que a decisão foi tomada por um Campus, conforme a 
sua realidade, e que não pode nem deve ser tratada de forma desrespeitosa. Falou 
da necessidade de voltar a conversar a respeito do acordado entre a Reitoria e o 
Comando Geral de Greve; acordo o qual envolve atividades essenciais, entre as 
quais os estágios. Lembrou da responsabilidade do Coordenador Acadêmico quanto 
a essas atividades de estágio. Salientou que o aluno não pode ser prejudicado. 
Disse ainda que a suspensão do Calendário acarretaria a suspensão de todas as 
atividades. A conselheira Elena manifestou a necessidade de se decidir na presente 
reunião como será o início e as matrículas do segundo semestre. Também 
apresentou a possibilidade do segundo semestre não acontecer enquanto não se 
reestruturar e não se apresentar um novo calendário após o término da greve. Ainda 
disse que pode ser decidido pela não realização de matrículas de forma manual. 
Acatando as propostas, a Mesa propôs a votação da garantia de que o início do 
segundo semestre letivo está vinculado à aprovação, pelo CONSUNI, do novo 
Calendário Acadêmico, quando findada a greve docente. O conselheiro Frank 
defendeu que se decida em relação ao primeiro semestre para então se pensar no 
segundo. Disse que o Campus Alegrete fez a consulta e que recebeu aval para 
retomar as aulas. A Presidente afirmou que ninguém apresentou divergência quanto 
ao encaminhamento para o segundo semestre, portanto, colocou em votação a 
garantia de que o início do segundo semestre letivo está vinculado à aprovação, 
pelo CONSUNI, do novo Calendário Acadêmico, quando findada a greve docente. 
Em votação, a proposta foi aprovada com oito abstenções. A Professora Ulrika Arns 
destacou ser o mais importante a garantia de que nenhum aluno seja prejudicado. 



 

Salientou não ser essa uma posição pessoal. A conselheira Maristela Sawitzki 
afirmou que o Campus Alegrete não consultou o Conselho Universitário a respeito 
do retorno das aulas. Questionou como Conselho do Campus Alegrete pôde fazer 
um calendário arbitrário sem dizer como e quando seria a recuperação das aulas, 
como estabeleceram ou mesmo quando concluiriam esse calendário. Disse que, 
possivelmente, a assessoria jurídica não consultou o Regimento e, portanto, 
desconhece que a deliberação acerca dessas questões cabe ao CONSUNI. 
Ressaltou que o Conselho está sendo desrespeitado na sua essência. O conselheiro 
Dilli reiterou não ter sido suspenso o Calendário. Cientificou estarem recuperando as 
semanas do primeiro semestre, sendo isso respaldado legalmente. O conselheiro 
Cristian propôs que, até o estabelecimento de um calendário unificado, os campi 
com intenção de retomar as aulas submetam o Calendário à aprovação do 
CONSUNI. A conselheira Maristela solicitou ao Conselho que se dirija ao Conselho 
do Campus Alegrete comunicando da existência de uma norma e de uma hierarquia 
a serem respeitadas. Afirmou que se essa atitude não for tomada, haverá 
precedente para que cada Campus tome a mesma atitude do Campus Alegrete. O 
conselheiro Franck destacou caber decidir se será ou não mantido o que foi decidido 
no CONSUNI. Para o conselheiro, a decisão do Campus Alegrete fere a deliberação 
do Conselho. Disse que se um Campus isolado pode decidir o retorno às aulas, um 
docente também pode tomar essa decisão. Questionou se a consulta à CONJUR foi 
feita por escrito. Comentou que, como docente, em Uruguaiana, necessita de um 
trâmite para encaminhar questões à CONJUR. Apesar de discordar do 
encaminhamento dado pelo Campus Alegrete, considerou inviável pedir a 
interrupção das aulas aos mais de mil alunos do Campus. A conselheira Emilene 
informou que os alunos de Engenharia, do Campus Alegrete, tiveram prova no 
primeiro dia de retorno às aulas. Perguntou como fica a qualidade no ensino numa 
situação como essa. Também questionou a falta de unidade entre os dez campi da 
Universidade. Pediu que se volte a atenção para os alunos. A Presidente considerou 
não haver condições de votarem a proposta na presente sessão. Afirmou que 
buscarão todas as informações sobre esse processo, as quais serão encaminhadas 
a todos os conselheiros, e, a partir de então, tomarão uma decisão clara, através de 
uma reunião ordinária ou mesmo extraordinária. Disse ter claro que todas as 
atividades serão validadas a partir do fim da greve e da implementação do novo 
Calendário. Concordou com o conselheiro Franck em relação ao impacto que isso 
causará nos mais de mil discentes do Campus Alegrete. Solicitou encaminhamento 
de propostas. O conselheiro Cristian reforçou a proposta de que todos os campi e 
cursos que desejarem retornar às aulas façam um pedido formal ao CONSUNI. O 
conselheiro Hector pediu que essa questão seja levada ao Campus Alegrete, 
mostrando os riscos assumidos. O conselheiro Diogo propôs ao Campus Alegrete 
encaminhar um calendário a ser aprovado para deliberação do Conselho. Reforçou 
a necessidade de proteger os alunos do Campus. O conselheiro Régis sugeriu o 
envio de um documento para a Direção de cada Campus explicando que a retomada 
das aulas depende da aprovação do CONSUNI. A Presidente disse não ser papel do 
CONSUNI nem da Reitora dizer quem está ou não de greve, se pode ou não sair ou 
entrar em greve. O conselheiro Franck sugeriu que depois de votada a proposta seja 
dada a isonomia aos demais campi. A Presidente ainda reiterou não caber ao 
Conselho definir o fim da greve, mas sim garantir o cumprimento dos dias letivos, 
das atividades e do Calendário. A conselheira Maristela considerou estar em 
questão o equívoco no processo de volta às aulas no Campus Alegrete. Pediu 
novamente para que o Conselho, garantindo sua soberania, manifeste-se contrário 



 

ao ocorrido. Como forma de não prejudicar os alunos de Alegrete, pediu o 
encaminhamento do calendário ao CONSUNI. O conselheiro Marcello Cruz pediu 
que o ocorrido em Alegrete não se repita mais na Universidade. O conselheiro 
Leonardo Pinho apoiou a posição da conselheira Maristela. A Professora Ulrika Arns 
falou da importância de se levar a discussão para o Campus de Alegrete e de, na 
próxima reunião ordinária ou extraordinária, caso encerrada a greve, ser 
estabelecido o novo Calendário Acadêmico da UNIPAMPA; caso não encerrada a 
greve, apreciar a proposição de recuperação das atividades de Alegrete. Frisou que, 
em consideração aos discentes, serão mantidas as aulas no Campus Alegrete. O 
conselheiro Frank propôs um prazo para o Campus Alegrete apresentar o seu 
calendário, tendo os outros campi isonomia. A Presidente sugeriu que em até quinze 
dias receberão proposições, e, tendo qualquer movimento anterior, convocarão o 
Conselho. O conselheiro Dilli afirmou que só retornariam às atividades letivas se 
houvesse a presença de cem por cento dos professores no dia marcado. O 
conselheiro Tiago de Santana Júnior disse que o Conselho estava deslegitimando a 
greve docente dentro da UNIPAMPA. Para o conselheiro, se cada Campus trouxer 
uma proposta de calendário acadêmico, acaba por deslegitimar o comando de greve 
e a greve. Considerou que se é entendimento de todos ter havido erro na atitude do 
Conselho de Campus Alegrete, deve haver encerramento das atividades letivas 
naquele Campus. Propôs ainda que em vez do Campus Alegrete trazer uma 
proposta de reformulação do calendário, que todos os alunos do Campus tenham 
uma revisão de todo o conteúdo apresentado até a greve ter sido deflagrada em 
Alegrete. Mostrou-se contrário à autonomia conferida a cada Campus, pois acaba 
com a greve docente. Pediu registro de sua indignação em caso de ser aceita, pelo 
Conselho, a proposta de autonomia. O conselheiro Maicon Venes Pereira, como 
forma de amenizar o impacto aos estudantes, propôs que, caso seja considerada a 
proposta da Conselheira Maristela, em que o Campus Alegrete interrompa as 
atividades até o reinício conjunto das aulas na Universidade, os docentes revisem o 
conteúdo dado até o dia da paralisação das aulas aos alunos que já se encontram 
no Campus. O conselheiro Marcello Cruz considerou ter havido um erro de 
julgamento por parte dos docentes de Alegrete. Disse se sentir prejudicado com a 
greve, mas disse também entender a importância desse movimento. Afirmou não 
visualizar unidade na UNIPAMPA. A conselheira Emilene pediu um reparo em 
relação à decisão do Campus Alegrete, pois é necessário haver unidade entre os 
campi. O conselheiro Tiago disse ser muito difícil falar em educação em uma 
universidade multicampi. Pediu o cancelamento do Calendário e defendeu a 
proposta do conselheiro Maicon de revisão do conteúdo. O conselheiro Marcello 
Cruz lembrou que, no ano passado, quando o conselheiro Maicon questionou a 
respeito de aulas no período especial, foi respondido que não era possível o aluno 
absorver o conteúdo em tão pouco tempo. Questionou se agora houve esse 
planejamento para o período especial. A Presidente propôs que a questão da 
revisão dos conteúdos e a questão da organização dos processos de avaliação 
sejam coletivamente discutidos, principalmente da dificuldade de disciplinas e diante 
de um processo que todos terão que realizar dentro das comissões. Segundo a 
conselheira Elena, quando foi feita a reunião com os coordenadores acadêmicos, foi 
articulado que, no retorno das aulas, seja feita uma revisão – como cuidado 
pedagógico – do conteúdo. A conselheira Maristela afirmou ser direito do aluno a 
recuperação preventiva. Sugeriu ao Conselho se manifestar contrário à volta às 
aulas em Alegrete. Propôs uma assembleia com a participação dos alunos 
discutindo a elaboração de um calendário para ser enviado para apreciação do 



 

Conselho.  O conselheiro Cristian destacou que as aulas de recuperação não podem 
ser registradas até se aprovar um novo calendário. O conselheiro Marcello Cruz 
pediu que a decisão do CONSUNI seja publicada tanto no portal da UNIPAMPA 
quanto no site do Campus, como forma de inibir a tentativa de se retomar as aulas 
nos outros campi. O conselheiro Franck colocou o questionamento do custo de uma 
reunião extraordinária somente para aprovar a decisão tomada na assembleia de 
Alegrete. Pediu que fosse assinada a decisão de forma ad referendum. Por outro 
lado, o conselheiro Cristian defendeu que a decisão seja tomada em reunião do 
Conselho. Os conselheiros definiram o dia treze de setembro, pela manhã, para a 
reunião extraordinária em Alegrete. O conselheiro Dilli disse que o Campus Alegrete 
estava passando por um julgamento político, e não técnico. O conselheiro Maicon 
Venes Pereira afirmou que conseguiria realizar a assembleia com os discentes até a 
terça-feira, dia quatro de setembro, podendo então a reunião extraordinária do 
CONSUNI ocorrer ainda na próxima semana. O Professor Almir Barros da Silva 
Santos Neto sugeriu pré-agendar o dia seis de setembro para a reunião 
extraordinária. O conselheiro Maicon alertou que, ao ser publicada a suspensão das 
aulas, não haverá quórum na assembleia. O Vice-Presidente propôs que até o dia 
seis se realizasse uma recuperação do conteúdo. Estabeleceu-se a reunião 
extraordinária na manhã do dia seis de setembro. Ficou entendido que se os alunos, 
em assembleia, decidirem por não continuar as aulas, não será necessária a reunião 
extraordinária no dia seis. O conselheiro Maicon disse que não poderia falar em 
nome dos discentes do Campus Alegrete sem antes consultá-los. O conselheiro 
Frank afirmou não se tratar de um julgamento político, mas sim de ser imprescindível 
a deliberação do CONSUNI a respeito desse assunto. O conselheiro Alexandre 
questionou sobre os altos custos de uma reunião para somente uma decisão, 
embora a importância do assunto. A Professora Ulrika Arns apontou que a 
importância do assunto requer uma reunião. Colocou-se em votação a proposta do 
Campus de Alegrete fazer uma assembleia geral para, no conjunto do grupo, discutir 
quais serão as atividades de recuperação preventiva e do calendário, sendo 
registradas e encaminhadas para a reunião do dia seis em Alegrete salientando que 
as aulas dadas após a deliberação pelo fim do movimento paredista naquele 
Campus até aquele momento não seriam registradas, e que futuras aulas antes da 
deliberação de um novo calendário acadêmico dependiam de homologação prévia 
de um cronograma/calendário proposto pelo Campus e aprovado pelo Conselho 
Universitário. A proposta foi aprovada com quatro abstenções. A conselheira 
Maristela solicitou uma nota do CONSUNI ao Conselho de Campus Alegrete dizendo 
que só estão tomando essa decisão em respeito aos alunos. A Presidente comentou 
que a questão da legalidade será discutida na próxima reunião. Em seguida, 
colocou-se em votação a manifestação por uma nota a ser encaminhada ao MEC e 
ao MPOG pedindo a retomada das negociações com os docentes. A manifestação 
por nota ao MEC e ao MPOG foi aprovada tendo dois votos contrários e oito 
abstenções. A Reitora manifestou discordância com o comando de greve em relação 
à precarização das condições de ensino, alegadas pelo comando. Reforçou que se 
não fosse o REUNI, se não fosse o plano de expansão, a UNIPAMPA não existiria, 
bem como não existiria a sua comunidade acadêmica, da qual fazem parte. Afirmou 
entender que a qualificação das condições de trabalho e estudo deve ser realizada 
pelo corpo acadêmico. Ressaltou não ter havido nenhuma negação de recurso por 
parte do MEC. O conselheiro Maicon Venes agradeceu a preocupação do Conselho 
em relação aos estudantes. Contudo, comunicou a insatisfação dos discentes com a 
cobrança de multas das bibliotecas durante o período de greve. Pediu atenção do 



 

Conselho em relação a essa questão, como forma dos alunos não serem 
prejudicados.  
 
Nada mais havendo a tratar, às vinte e uma horas e cinco 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. 


