
 
ATA Nº 36 – 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
 
Às nove horas e cinco minutos do dia treze de dezembro de dois mil e doze, no 
Auditório do Campus Uruguaiana, reuniu-se o Conselho Universitário da 
UNIPAMPA. Presentes: à Mesa, Almir Barros da Silva Santos Neto (Vice-Presidente 
no exercício da Presidência), o conselheiro Eduardo Ceretta Moreira, como Decano 
do Conselho Universitário; os Diretores das Unidades: Alessandro Gonçalves 
Girardi, Fernando Junges, Maximilian Fries, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Eloir 
Míssio, Carmen Dorneles Nogueira, representando a Direção do Campus Jaguarão; 
Luiz Edgar Araújo Lima, representando a Direção do Campus Santana do 
Livramento; Denise Teresinha da Silva, Nara Rejane Zamberlan dos Santos e Elton 
Luis Denardin, representando a Direção do Campus Uruguaiana; os representantes 
das Comissões Superiores: Vanderlei Folmer, de Ensino; José Pedro Rebés Lima, 
de Pesquisa e Silvia Luci de Almeida Dias, de Extensão; os Pró-Reitores: Everton 
Bonow, Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Vanessa Rabelo Dutra, Elena Maria 
Billig Mello, Jairo da Luz Oliveira, substituto da Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e 
Comunitários (PRAEC); Vera Lúcia Cardoso Medeiros e Ricardo José Gunski; os 
Docentes: Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Franck Maciel Peçanha, Igor Poletto, Mário 
Jesus Tomas Rosales, Maristela Cortez Sawitzki, Miro Luiz dos Santos Bacin, Régis 
Seben Paranhos, Sérgio Meth e Domingos Sávio de Azevedo; os Técnico-
Administrativos: Diogo Alves Elwanger, Edgar Sallis Brasil Neto e Jucenir Garcia da 
Rosa; os Discentes: Emilene Oliveira de Bairro, Maicon Venes Pereira, Marcello 
Silva Cruz e Tiago José de Santana Júnior. O Presidente iniciou a Sessão dando 
posse no Conselho Curador (CONCUR) ao servidor Técnico-Administrativo Renato 
Varella. Também foi empossado o Professor Jairo da Luz Oliveira como conselheiro 
substituto representando a PRAEC. Em seguida, passou-se às inserções e 
exclusões de pauta. A conselheira Nádia Bucco solicitou, em nome de sete Diretores 
de Campus, que a Comissão de Alocação de Vagas Docentes apresentasse a 
planilha de integralização dois mil e treze e apresentasse a simulação da 
integralização dois mil e quatorze. Salientou que, no segundo semestre de dois mil e 
treze, caso se mantenha a planilha aprovada, terão que parar as atividades no 
Campus Dom Pedrito por falta de professores. A inclusão solicitada pela conselheira 
foi aprovada com uma abstenção. A conselheira Emilene de Bairro pediu inclusão de 
pauta de relato sobre o EDIUNE. Aprovada a inclusão por UNANIMIDADE. O 
conselheiro Régis Paranhos solicitou incluir na pauta informações acerca do 
PampaTec. Aprovada a inclusão por UNANIMIDADE. O conselheiro Tiago de 
Santana Júnior pediu inclusão de pauta a respeito de evento da UNE – CONEB, a 
ser realizado em Recife. Pediu que a Universidade ceda um ônibus para levar a 
representação da UNIPAMPA ao evento. Também solicitou esclarecimento quanto à 
eleição de representante discente para o CONSUNI. O Presidente sugeriu que o 
encaminhamento em relação à solicitação de transporte seja feito à PRAEC. O 
conselheiro Tiago afirmou ter havido um consenso nos campi Jaguarão e Alegrete 
para que o assunto fosse apresentado ao CONSUNI. Aprovada as inclusões com 
cinco votos contrários e duas abstenções. A seguir, o Professor Almir Barros 
requereu a exclusão de pauta da apreciação da Ata da Trigésima Quinta Reunião 
Ordinária do CONSUNI. Pedido de exclusão aprovado com duas abstenções. A 
conselheira Vanessa Dutra solicitou que as pautas administrativas fossem 



 

previamente encaminhadas às pró-reitorias competentes, como forma dos 
conselheiros já estarem cientes das questões.  
 
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. O Professor Almir 
justificou a ausência da Professora Ulrika Arns, que estava em Brasília participando 
de reunião no MEC/SESU apresentando o relato do primeiro ano de gestão (2012), 
bem como as demandas da Universidade. Também apresentando a UNIPAMPA na 
reunião da ANDIFES. Explicou sobre a retirada de pauta, da última Reunião, do 
Processo 23100.000497/2008-07 – Embrapa Clima Temperado. Elucidou haver uma 
cláusula no Processo delegando para a Embrapa toda a propriedade intelectual, 
sendo que a UNIPAMPA discorda dessa cláusula. Informou que esse Processo está 
sendo arquivado e que já está sendo elaborado novo convênio com Embrapa, 
considerando a legislação vigente sobre a propriedade intelectual. A seguir, a 
conselheira Elena Billig Mello cientificou que, de acordo com a avaliação do ENAD, a 
UNIPAMPA se mantém na faixa quatro. Em relação ao Conceito Preliminar de 
Cursos (CPC), pediu que haja o cuidado, nas futuras edições, de comunicarem aos 
alunos para responderem ao questionário do ENAD. Na sequência, os conselheiros 
Eduardo Ceretta e Fernando Junges fizeram um relato acerca do SIEPE. 
Manifestaram-se também a respeito do SIEPE o conselheiro Régis Paranhos e o 
Professor Almir Barros. Logo após, a conselheira Vera Medeiros informou que no dia 
dezenove de dezembro haverá o processo para seleção de tutores dos novos 
grupos PET. Também falou acerca do lançamento do Edital Novos Talentos, 
promovido pela CAPES. O Presidente deu posse, por webconferência, ao discente 
Raniere de Oliveira Santos Dourado, do Campus Jaguarão, eleito representante 
para o CONCUR. 
 
Assunto: Apreciação de Ata da Oitava Reunião Extraordinária. Origem: Secretaria 
do CONSUNI. Decisão do Conselho: Aprovada com duas abstenções. 
 
Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN), conselheiros 
Diogo Elwanger, Fernando Junges e Marcello Silva Cruz. Processo 
23100.000078/2011-62. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: Proposta de 
Regimento do Hospital Universitário Veterinário. O conselheiro Fernando Junges 
explicou que a CRN fará uma reunião com a equipe que elaborou o Regimento, 
sendo que posteriormente o Regimento passará pela CONJUR e pela CRN, sendo 
então encaminhado para apreciação do Conselho em fevereiro ou março. 
Processo: 23100.001968/2012-72. Origem: Gabinete da Reitoria. Objeto: Proposta 
de Regulamentação à Concessão de Títulos e Dignidades. Relatoria: Conselheiro 
Diogo Elwanger. Parecer: Favorável à aprovação da Proposta com as devidas 
adequações. O conselheiro Franck Peçanha propôs que o regramento fosse 
submetido ao CONSUNI em uma futura sessão. O conselheiro Sérgio Meth sugeriu 
que a concessão de um título ou dignidade seja aprovada por quatro quintos dos 
membros do Conselho Universitários, ao invés de dois terços conforme o parecer da 
Comissão de Regimentos e Normas, como forma de evitar homenagens a pessoas 
rejeitadas pela comunidade acadêmica. Pronunciaram-se ainda o Presidente e os 
conselheiros Diogo Elwanger e Fernando Junges. Os conselheiros Diogo e 
Fernando justificaram a escolha dos dois terços, pois assim está de acordo com o 
Regimento da Universidade.  A conselheira Vera Medeiros propôs a seguinte 
redação para o Art. 8º: “A outorga dos títulos será feita em Sessão Extraordinária do 
CONSUNI, sendo admitido ao homenageado, fazer-se representar. Em caso de 



 

concessão de título post mortem, o título será entregue a seu representante”. 
Sugestão acolhida. Colocou-se em votação o Parecer da CRN. Decisão do 
Conselho: Parecer aprovado com uma abstenção. Processo: 23100.001083/2012-
73. Origem: Conselho Curador. Objeto: Proposta de Regimento do CONCUR. 
Relatoria: Conselheiro Fernando Junges. Parecer: Favorável à aprovação da 
Proposta, com a devida adequação. Decisão do Conselho: Aprovado por 
UNANIMIDADE. 

 
Assunto: Parecer da Comissão de Relacionamento Universidade-Sociedade, 
conselheiros Daniela Benetti, Edgar Salis Brasil Neto e Grégory de Sá Batista. 
Processo: 23100.001998/2012-89. Origem: ARInter. Objeto: Acordo de 
Cooperação com a Universidade Politécnica de Madri. Parecer: Favorável à 
aprovação do Acordo. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. 
 
Assunto: Proposta de Calendário das Reuniões do CONSUNI 2013. Apresentação: 
Presidência do CONSUNI. O conselheiro Alessandro Girardi sugeriu que a Reunião 
de dezembro seja passada para a última quinta-feira útil do mês ou para o dia 
dezenove. O conselheiro Igor Poletto propôs que em novembro a Reunião seja nos 
dias vinte e oito e vinte e nove. O conselheiro Marcello solicitou que a Reunião de 
trinta e um de janeiro passe para o dia sete de fevereiro, como forma dos 
conselheiros discentes fazerem mais uma reunião presencial, conseguindo assim 
terminar as Normas de Assistência Estudantil. O Professor Almir Barros e a 
conselheira Denise Teresinha da Silva defenderam a Reunião no dia trinta e um de 
janeiro, em função da posse dos Diretores, Coordenadores Administrativos e 
Acadêmicos das Unidades no dia primeiro de fevereiro. O conselheiro Franck Maciel 
Peçanha propôs que a data da Reunião de maio passasse do dia trinta para o dia 
vinte e três. O conselheiro Alessandro retirou sua proposta. Colocou-se votação a 
proposta do conselheiro Igor, sendo aprovada com um voto contrário e duas 
abstenções. O Presidente ressaltou que, caso a Sessão de janeiro não seja 
realizada no dia trinta e um, a data alternativa é a de sete de fevereiro. O 
conselheiro Maicon Venes Pereira reforçou a proposta do conselheiro Marcello. Na 
sequência, o Professor Almir Barros colocou em votação a proposta do conselheiro 
Franck, tendo sido aprovada com uma abstenção. Decisão do Conselho: Aprovado 
o Calendário das Reuniões do CONSUNI com as alterações aprovadas 
anteriormente, tendo uma abstenção. O Presidente comunicou que a primeira 
reunião de dois mil e treze ocorrerá em Bagé.  
 
O conselheiro Régis Paranhos, em nome da Comissão Eleitoral Geral, solicitou 
inversão de pauta, passando o item de Homologação do Resultado das Eleições 
para após os assuntos gerais. Aprovada a sugestão por UNANIMIDADE. 
 
Assuntos Gerais: O conselheiro Eloir Míssio apresentou a planilha da alocação de 
vagas docentes. Manifestaram-se acerca do assunto o Presidente e os conselheiros 
Claudia Tôndolo, Denise Teresinha da Silva, Franck Peçanha, Domingos Sávio de 
Azevedo, Carmen Dorneles Nogueira, Régis Paranhos, Nádia Bucco, Marcello Cruz, 
Sérgio Meth e Tiago de Santana Junior. Discutiu-se sobre a possibilidade de vetar a 
decisão do CONSUNI em relação à alocação de vagas docentes. O conselheiro 
Sérgio propôs a revogação da aprovação da alocação de vagas docentes e a 
retomada da discussão do tema. Os conselheiros Domingos Sávio e Tiago de 
Santana Junior também pediram que o assunto seja rediscutido na próxima 



 

Reunião. O Professor Almir Barros sugeriu aos conselheiros que tragam novamente 
a discussão como proposta de pauta na próxima Reunião. Em seguida, colocou-se 
em votação a proposta de pausa de uma hora para o almoço, a qual foi rejeitada 
pela maioria dos conselheiros. Na sequência, a conselheira Emilene de Bairro fez a 
leitura da lista de demandas apresentadas pelo IV Encontro dos Discentes da 
UNIPAMPA (EDIUNI). O conselheiro Tiago de Santana Junior falou sobre a futura 
eleição do DCE. O conselheiro Marcello Cruz ressaltou alguns pontos discutidos no 
EDIUNI. Também informou ter sido reprovado por falta devido a ter comparecido às 
reuniões do CONSUNI e das comissões. O conselheiro Eduardo Ceretta ressaltou 
ser muito bem-vinda a organização do DCE. Considerou ser inadmissível o aluno ser 
reprovado por faltas devido ao comparecimento nas reuniões das comissões e do 
CONSUNI. Ainda afirmou que o documento entregue com as demandas do EDIUNI 
será avaliado. Logo após, o conselheiro Régis Paranhos trouxe informações acerca 
do PampaTec. Pronunciaram-se a respeito do PampaTec o conselheiro Eduardo 
Ceretta e o Professor Almir Barros. Em seguida, o conselheiro Tiago justificou 
pedido de transporte de ônibus para o evento da UNE, o CONEB, a ser realizado em 
Recife. O Presidente indicou que o conselheiro Tiago fizesse a solicitação por 
escrito. 
 
Assunto: Homologação do resultado das Eleições para cargos de Direção, 
Coordenação Administrativa e Acadêmica das Unidades, bem como da 
Representação Discente no CONSUNI. Comissão Eleitoral Geral: Conselheiros 
Régis Paranhos, Diogo Elwanger e Marcello Cruz. O conselheiro Diogo Elwanger 
disse que, no Campus Itaqui, não houve a diferenciação de cédulas, impedindo de 
se obter um percentual por categorias. Salientou estar faltando a Ata de Eleição do 
Campus Jaguarão. A seguir, o conselheiro Diogo Elwanger cientificou quanto ao 
resultado das eleições em cada Campus, respectivamente para Diretor, 
Coordenador Acadêmico e Coordenador Administrativo. No Campus Santana do 
Livramento: homologada chapa única com Daniela Benetti, Kamilla Raquel Rizzi e 
Márcio Pereira Cordeiro; Campus Bagé: Fernando Junges, Paulo Fernando Marques 
Duarte Filho e Paloma Cardoso da Rosa; Campus São Gabriel: Valdir Marcos 
Stefenon, Luciana Borba Benetti e Luis Eduardo Vieira; Campus Itaqui: Cléber Maus 
Alberto, Renata Silva Canuto de Pinho e Luis Hamilton Tarragô Pereira Junior; 
Campus Dom Pedrito: Nádia Fátima dos Santos Bucco, Vitor Kochhann Reisdorfer e 
Alessandro Silveira Melo; Campus São Borja: Ronaldo Bernardino Colvero, 
Elisângela Maia Pessôa e Luis André Padilha; Campus Uruguaiana: João Cleber 
Theodoro de Andrade, Irina Lübeck e Roger Cristiano Baigorra Machado; Campus 
Caçapava do Sul: Marco Antonio Fontoura Hansen, Aline Lopes Balladares e 
Evelton Machado Ferreira; Campus Alegrete: Alessandro Gonçalves Girardi, Márcia 
Cristina Cera e Fernando Munhoz da Silveira. Salientou que os conselheiros 
discentes eleitos foram: Anelise Mossmann, do Campus Bagé; Dandara Fidélis 
Escoto, do Campus Uruguaiana; João Eduardo Martins Bombacini, do Campus 
Alegrete; Clara Caroline Barrêto de Carvalho, do Campus São Borja e Adilson de 
Oliveira, do Campus Santana do Livramento. Discentes suplentes: Dimas Leoneza 
Souza de Paula, do Campus Dom Pedrito; Kênia Jessyca Martins de Paiva, do 
Campus Jaguarão; Luciano Rubem Cruz Siqueira e Maykel Rodrigues Pereira, 
ambos do Campus Caçapava do Sul . Lembrou que cabe decidir se serão anulados 
ou não os votos do Campus Uruguaiana em função de não ter constado nas cédulas 
o nome do candidato Dimas. O conselheiro Tiago de Santana Júnior, em nome do 
candidato Dimas, propôs nova eleição para representação discente no CONSUNI. O 



 

conselheiro Sérgio Meth sugeriu que, em caso de anularem os votos de um 
Campus, era dever do Conselho anular todo o processo eleitoral, realizando-se uma 
nova eleição. A Mesa questionou se a anulação era de todo o Edital ou somente da 
eleição dos discentes. O conselheiro Diogo explicou que somente se anula a eleição 
para discentes. O conselheiro Mário Jesus Tomas Rosales solicitou que seja 
apresentado pela CEG um parecer sobre o processo eleitoral. O conselheiro Diogo 
Elwanger enfatizou não ser viável realizar eleições para Direção conjuntamente com 
as eleições para Coordenações. O conselheiro Régis Paranhos propôs que as 
futuras eleições sejam via internet. O conselheiro Marcello Cruz considerou ser 
necessário criar uma comissão eleitoral permanente. O conselheiro Jucenir Garcia 
da Rosa manifestou-se contrário à homologação do resultado. Pronunciaram-se 
também os conselheiros Domingos Sávio e Tiago de Santana Júnior. O conselheiro 
Diogo comunicou o recebimento do Extrato da Ata que homologou a escolha do 
Campus Jaguarão: Maurício Aires Vieira, Carmen Regina Dorneles Nogueira e 
Lorena Gonzales Telis. Decisão do Conselho: Colocou-se em regime de votação a 
homologação dos resultados para os cargos de Direção, Coordenação Acadêmica e 
Administrativa das Unidades, sendo aprovada por UNANIMIDADE. A seguir, votou-
se a homologação dos resultados da eleição para Representação Discente com a 
exclusão dos votos de Uruguaiana. Houve nove votos a favor da homologação e 
treze votos contrários à homologação, tendo oito abstenções. Portanto, não 
homologado o resultado das eleições para a representação discente no CONSUNI. 
O conselheiro Diogo disse que a CEG fará um novo calendário para a eleição, o qual 
sugeriu ser assinado ad referendum pela Presidência, como forma de agilizar o 
processo. A conselheira Denise Teresinha da Silva propôs que a eleição seja 
somente refeita no Campus Uruguaiana. Manifestaram-se também os conselheiros 
Maicon Venes Pereira, Sérgio Meth, Luiz Edgar Araújo Lima, Domingos Sávio, o 
Presidente, os conselheiros Franck Peçanha, Marcello Cruz e Diogo Elwanger. O 
conselheiro Diogo destacou não ser possível realizar uma nova eleição somente no 
Campus Uruguaiana.  
 
Nada mais havendo a tratar, às  quatorze horas e cinco minutos, foi encerrada a 
Reunião e lavrada a presente Ata, assinada pelo Professor Almir Barros, Vice-
Presidente do CONSUNI no exercício da Presidência, e por mim, Sara Mascarenhas 
Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI. As declarações desta Reunião estão 
gravadas e disponíveis para consulta. 
 
 

 
ALMIR BARROS DA SILVA SANTOS NETO 

Vice-Presidente do CONSUNI no exercício da Presidência 
 
 
 

SARA MASCARENHAS TARASUK 
Secretária Executiva do CONSUNI 

 
 


