
 

ATA Nº 39 – 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

Às nove horas e dez minutos do dia vinte e um de março de dois mil e treze, na 
Câmara de Vereadores de 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: Alessandro Girardi, Fernando Junges, 
Marco Antonio Fontoura Hansen, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Cleber Maus 
Alberto, Maurício Aires Vieira, Kamilla Raquel Rizzi, Diretora em exercício do 
Campus Santana do Livramento; Ronaldo Bernardino Colvero, Valdir Marcos 
Stefenon e João Cleber Theodoro de Andrade; os representantes das Comissões 
Superiores: da Comissão Superior de Ensino, Professora Luciana Borba Benetti; e 
da Comissão Superior de Pesquisa, Professor Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco; 
os Pró-Reitores: Everton Bonow, Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Vanessa 
Rabelo Dutra, Eduardo Ceretta Moreira, Elena Maria Billig Mello, Simone Barros de 
Oliveira, Vera Lúcia Cardoso Medeiros e Ricardo Gunski; os Docentes: Carlos 
Aurélio Dilli Gonçalves, Cristian Ricardo Wittmann, Franck Maciel Peçanha, Hélvio 
Rech, Igor Poletto, Leonardo Bidese de Pinho, Mario Jesus Tomas Rosales, 
Maristela Cortez Sawitzki, Miro Bacin, Miriane Lucas Azevedo, Paulo Rodinei Soares 
Lopes, Régis Sebben Paranhos, Roberlaine Ribeiro Jorge, Sérgio Meth e Domingos 
Sávio; os Técnicos-Administrativos: Diogo Alves Elwanger, Edgar Salis Brasil Neto, 
Émerson Oliveira Rizzatti e Laura Santos da Cunha; os Discentes: Adilson de 
Oliveira, Anelise Mossmann, Dandara Fidélis Escouto, João Eduardo Martins 
Babacini e Kênya Jéssyca Martins de Paiva. Também presentes a Professora Anna 
Carletti e a servidora Técnico-Administrativa Gilvane Belem Correia. A Presidente 
iniciou a Sessão com o primeiro ponto da pauta. 
  
Assunto: Posse dos novos Conselheiros: Discentes: Adilson de Oliveira – 

Administração – Campus Santana do Livramento; Anelise Mossmann – Engenharia 
Química – Campus Bagé; e Kênya Jéssyca Martins de Paiva – História – Campus 
Jaguarão. Professores: Luciana Borba Benetti – Comissão Superior de Ensino 
(Campus São Gabriel); Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco – Comissão Superior 
de Pesquisa (Campus Alegrete).  
 
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. A Professora 
Anna Carletti fez um relato sobre os trabalhos realizados pela Assessoria de 
Relações Internacionais (ARInter), sobre os convênios internacionais e a mobilidade 
discente. Destacou a bem sucedida experiência de cinco alunos da UNIPAMPA em 
universidades mexicanas em dois mil e doze. Também salientou que a UNIPAMPA 
recebeu nove alunos de universidades mexicanas no ano passado, os quais ainda 
estão na Universidade. Salientou que o Programa Ciências Sem Fronteiras 
possibilita atualmente o intercâmbio a vinte alunos da UNIPAMPA. Segundo a 
Professora, o governo brasileiro identificou que o maior problema para participação 
no Programa é a falta de conhecimento da língua inglesa. Comunicou que o governo 
disponibiliza cursos online gratuitos para todos os alunos de graduação e pós-
graduação. Afirmou que, posteriormente, haverá uma fase de nivelamento para os 
estudantes contemplados no Programa Ciências Sem Fronteiras e, a partir de testes 
realizados, o MEC contratará professores de Inglês para ministrar um curso 



 

presencial a esses alunos. Cientificou ter havido uma nova chamada para o 
Programa havendo duzentos e setenta e três inscritos, tendo sido homologadas 
duzentos e quarenta e seis inscrições. Também lembrou terem feito duas visitas ao 
exterior em dois mil e doze: uma à Universidade Autônoma de Taumalipas, no 
México, para assinar o Acordo de Cooperação; outra voltada a uma missão 
educacional na Austrália. Destacou a possibilidade dos alunos brasileiros 
conseguirem bolsas nas universidades australianas. Em seguida, ressaltou a visita 
do Vice-Reitor da Universidade de Santiago de Compostela, no dia quatorze de 
março, à UNIPAMPA em Bagé. Enfatizou que a UNIPAMPA participará com a 
Universidade do Projeto Erasmus Mundo, que trata de mobilidade estudantil na área 
de Pedagogia e Engenharia. Informou também estarem elaborando o site da 
ARInter. A Presidente solicitou que a Professora Anna enviasse o material por e-mail 
para os conselheiros. Ressaltou também o desafio do aprendizado da língua inglesa. 
Na sequência, a servidora Técnico-Administrativa Gilvane Correia apresentou o 
trabalho da Comissão Especial de Acessibilidade. Salientou que, no segundo 
semestre de dois mil e doze, a Comissão estudou todo referencial envolvendo 
inclusão e acessibilidade e apontou, mediante relatório, sugestões para que as 
equipes gestoras possam implantar a acessibilidade plena na Universidade. Disse 
ainda que no relatório também está a análise relacionada ao Núcleo de Inclusão e 
Acessibilidade. Segundo a servidora, a acessibilidade não envolve apenas questões 
arquitetônicas, mas tudo que está relacionado às rotinas administrativas. Relatou 
sobre a legislação correspondente à inclusão e acessibilidade. Destacou a 
necessidade de a Universidade prever projetos na área no seu planejamento anual. 
Elencou algumas sugestões feitas à gestão: acessibilidade no ensino, na pesquisa e 
na extensão; ambientes físicos e virtuais acessíveis; intérprete de LIBRAS nos 
campi; digitalização de materiais para uso de pessoas cegas. Afirmou considerarem 
prioridade: criação oficial e estruturação do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade; 
disponibilizar corpo técnico e multidisciplinar para o NINA; possibilitar condições 
para que o NINA promova a articulação entre todos os setores; definir a política de 
acessibilidade da UNIPAMPA. A Professora Ulrika Arns agradeceu o trabalho 
cuidadoso da Comissão e disse entender que o NINA deve estar ligado ao Gabinete 
da Reitoria. Explicou, também, haver recurso/ação específica para o Programa 
Incluir, no SiMEC. O conselheiro Carlos Dilli disse que desde o primeiro processo 
seletivo a UNIPAMPA oferece seis por cento de vagas para alunos com 
necessidades especiais. O conselheiro questionou se haverá alguma comissão para 
auxiliar no processo de ingresso dos alunos com necessidades especiais. Também 
questionou se é possível negar algum laudo médico de alunos. Conforme a 
servidora Gilvane, há uma legislação que define exatamente o que é considerado 
deficiência. Defendeu a importância de a Universidade normatizar o que será levado 
em consideração no processo seletivo, as necessidades especiais ou as 
deficiências. Conforme a conselheira Simone Barros de Oliveira, a Comissão e a 
equipe da Reitoria estão organizando as questões de acessibilidade na UNIPAMPA. 
Frisou a necessidade de recursos humanos para suprir as demandas na área. A 
seguir, o conselheiro Eduardo Ceretta registrou a participação da UNIPAMPA na 
segunda edição do Jovens Talentos. Esclareceu que o Programa confere bolsas de 
iniciação científica no valor de quatrocentos reais para estudantes ingressantes na 
Universidade no segundo semestre de dois mil e doze e primeiro semestre de dois 
mil e treze. Pediu às Direções e Coordenações de Cursos para que todos os alunos 
ingressantes sejam incluídos na lista de candidatos. Definiram que as provas serão 
em três cidades: em Bagé serão realizadas pelos alunos dos campi Bagé, Dom 



 

Pedrito, Jaguarão e Caçapava do Sul; em Alegrete pelos alunos dos campi Alegrete, 
Santana do Livramento e São Gabriel; em Uruguaiana pelos alunos dos campi 
Uruguaiana, Itaqui e São Borja. Pediu que os coordenadores de cursos cadastrem 
todos os estudantes até vinte e oito de março. Salientou o conselheiro que essa 
medida é necessária em razão do desencontro entre o Calendário Acadêmico 
reestruturado da Universidade e o prazo de inscrição gerido pela CAPES e pelo 
CNPq. Logo após, a conselheira Vanessa Dutra informou sobre o encerramento da 
avaliação de desempenho. Salientou ser um relatório preliminar. Detalhou o 
processo de avaliação. Informou terem sido avaliados mil e setenta servidores, 
tendo sido registradas setenta e sete ocorrências, havendo menos de quarenta 
pendências. Ressaltou ter havido seis casos nos quais a autoavaliação do servidor 
foi divergente da avaliação da chefia, resultando na necessidade de mediação por 
parte da Comissão. Enfatizou que a maioria das ocorrências se deveu a problemas 
de acesso ao sistema. Especificou que será possível avaliar o que vem evoluindo ao 
longo dos anos e o que ainda permanece como anseio dos servidores. De acordo 
com a conselheira Vanessa, o relatório será disponibilizado para consulta de todos. 
O conselheiro Émerson Oliveira Rizzatti disse que de uma forma geral o processo foi 
bem positivo, mas solicitou um feedback ao servidor, comunicando o recebimento 
tanto do servidor como da chefia. A conselheira Vanessa disse ser importante o 
comentário e que podem sim, refinar o processo.  O conselheiro Régis Paranhos, 
especificamente sobre capacitação de servidores TAE, afirmou que deverá haver 
uma rubrica no orçamento geral da Universidade e não no orçamento dos campi. A 
conselheira Vanessa Dutra ressaltou que o problema não está em ofertar a 
capacitação, mas sim na limitação quanto ao número de diárias e passagens para 
os seus servidores e colaboradores eventuais. A Presidente afirmou que a 
preocupação do conselheiro Régis deve ser discutida nos campi e com a gestão por 
ser uma necessidade da Instituição as atividades formativas tanto de docentes 
quanto de técnicos, diante do limite de diárias e passagens. Continuando, a 
conselheira Vanessa informou sobre o PDI. Disse estarem planejando a forma de 
discussão do PDI, em função de envolver toda a comunidade acadêmica. Informou 
que a Assessoria de Comunicação Social está desenvolvendo o logo, a campanha 
visual e o lançamento do PDI. Convidou a todos a fazerem uma reflexão acerca do 
Projeto Institucional. Ressaltou a necessidade de se discutir quatro grandes 
políticas: ensino, pesquisa, extensão e gestão. De acordo com a conselheira, a ideia 
é a discussão se dar online. A partir dessa discussão, que se encerrará em 
setembro, será formada uma equipe de redação para elaborar um texto propositivo, 
o qual será levado aos campi. Na sequência, a conselheira Luciana Borba Benetti 
relatou a respeito dos fóruns de coordenadores acadêmicos. Em seguida, a 
Presidente deu posse aos discentes Dandara Fidélis Escouto – Ciências da 
Natureza – Campus Uruguaiana e João Eduardo Martins Bombacini – Engenharia 
Civil – Campus Alegrete. Dando prosseguimento à Sessão, foram feitas inclusões e 
exclusões de pauta. Segundo a Reitora, a conselheira Maristela Cortez Sawitzki 
solicitou a inclusão das seguintes pautas: a) Sistema de ouvidoria na UNIPAMPA, 
instrumentos de coletas de informações e procedimentos administrativos. b) Normas 
para afastamentos de servidores e prestação de contas sobre essas normas. O 
conselheiro Maurício Aires Vieira pediu esclarecimentos sobre os procedimentos de 
avaliação das bolsas PBDA na Comissão Superior de Pesquisa da PROPESQ e 
sobre o segundo PampaPET. O conselheiro Fernando Junges requereu exclusão da 
discussão acerca do Regimento da Incubadora do PampaTec. Também solicitou a 
escolha do representante discente para a Comissão de Alteração ou Revisão do 



 

Regimento Geral. O conselheiro Diogo Elwanger pediu inclusão de informe sobre as 
eleições do CONCUR. Colocaram-se em votação as propostas de inclusões e 
exclusão de pauta, sendo aprovadas com três abstenções. 
 
Assunto: Apreciação da Ata da Trigésima Oitava Reunião Ordinária. Origem: 
Secretaria do CONSUNI. Decisão do Conselho: Aprovada com oito abstenções. 

 
Assunto: Renovação das Comissões Permanentes. Comissão de Planejamento e 
Orçamento: Prof. Cristian Wittmann, TAE Émerson Oliveira Rizzatti e o Discente 
Adilson de Oliveira. Comissão de Regimentos e Normas: Prof. Fernando Junges, 

TAE Diogo Alves Elwanger e a Discente Kênya Jéssyca Martins de Paiva. 
Comissão de Relações Universidade-Sociedade: Profª Daniela Benetti, TAE 

Edgar Salis Brasil Neto e o Discente João Eduardo Martins Babacini. Para a 
Comissão Especial de Alteração do Estatuto e do Regimento foi escolhida a 
conselheira Kênya. Para a Comissão Eleitoral Geral foi escolhida a conselheira 
Dandara Fidélis Escouto. O conselheiro João Eduardo solicitou que definissem, até 
o final da Reunião, os participantes discentes nas outras comissões especiais. 
 
Assunto: Proposta de Alteração da Resolução 01/2010 (Cons. Claudia Tôndolo) - 

Normas para os Concursos Públicos a Cargos de Professor Adjunto e Professor 
Assistente da Carreira do Magistério Superior da UNIPAMPA. A conselheira Claudia 
Tôndolo salientou as mudanças em relação à primeira versão do documento 
encaminhado aos conselheiros anteriormente. Entre os pontos destacados pela 
conselheira estão o requisito de graduação para o concurso, a alteração do tempo 
de recurso de seis horas para vinte e quatro horas, a mudança quanto à prova 
didática, deixando de ser eliminatória, e também a inclusão de reserva para portador 
de necessidades. A Presidente destacou a importância de se constar o peso da 
titulação. O Vice-Presidente reiterou e justificou as alterações apresentadas pela 
conselheira Claudia. O conselheiro Maurício Vieira questionou qual a proposta da 
Mesa. A Presidente afirmou que a proposta é de retirada de pauta do assunto. O 
conselheiro Maurício Vieira insistiu não ser competência do Conselho aprovar edital. 
O conselheiro Franck Peçanha disse concordar com o conselheiro Maurício. 
Demonstrou preocupação quanto às alterações propostas para o concurso. 
Considerou que a urgência na aprovação de um edital trará problemas a longo prazo 
para a Universidade. A Presidente enfatizou ser possível fazer um bom edital 
qualificando ao máximo o processo seletivo. O conselheiro Régis Paranhos disse 
que em reunião realizada na segunda-feira no Campus Caçapava discutiram acerca 
dos requisitos do concurso, e em nome do grupo pediu que a pós-graduação fosse 
um pré-requisito, que ambas as provas fossem eliminatórias, que fosse proibida a 
consulta a textos digitais durante a prova e que fosse valorizado o papel das 
comissões de concurso de cada Campus. O conselheiro Cristian Ricardo Wittmann 
reforçou a fala do conselheiro Frank e considerou utilizar o pedido de vistas se o 
assunto não fosse retirado de pauta. O conselheiro Igor Poletto registrou que no 
Campus São Gabriel foram enviadas sugestões de modificações na minuta. 
Manifestou preocupação com o lançamento de um edital com prováveis divergências 
a uma futura resolução. A conselheira Claudia esclareceu que o edital é 
exclusivamente para vagas emergenciais. O conselheiro João Cleber Theodoro de 
Andrade defendeu um edital amparado por uma resolução. Sugeriu a criação de 
uma comissão especial para tratar do edital, havendo uma reunião extraordinária 
para abordar o assunto. O conselheiro Domingos Sávio questionou quanto a 



 

possíveis modificações no concurso para Professor Substituto e Temporário. A 
conselheira Claudia salientou que a Norma não trata de concurso para Professor 
Substituto. O conselheiro Fernando Junges destacou a necessidade de uma 
discussão mais aprofundada sobre os critérios de seleção. O conselheiro Hélvio 
Rech considerou importante discutir o edital no Conselho e, a partir de então, 
elaborar a Resolução. O conselheiro Maurício manifestou preocupação em se tomar 
uma decisão apressada. Colocou-se em votação a exclusão de pauta da Proposta 
de Alteração da Resolução 01/2010.  Decisão do Conselho: Aprovada a exclusão 

de pauta deste assunto com duas abstenções. O conselheiro Diogo Elwanger 
sugeriu que a Comissão Superior de Ensino (CSE) fosse responsável pela 
elaboração da minuta. A partir da proposta do conselheiro Diogo, a Presidente 
solicitou a indicação de um membro da CSE para fazer parte da comissão 
específica. Sugestão para a Comissão de Adequação da Resolução 01/2010: 
Cristian Wittmann; Luciana Benetti, pela CSE; Fernando Junges, Claudia Tôndolo e 
Almir Barros. Definiu-se que o grupo apresentaria um cronograma até o final da 
Sessão. Colocou-se em votação a criação da Comissão Especial para Análise e 
Proposição das Adequações da Resolução 01/2010. Decisão do Conselho: 
Aprovada com um voto contrário e uma abstenção. 
 
Atentou-se para o fato de não estar sendo contabilizado o número dos votos 
favoráveis. Aprovada a continuidade da metodologia de votação com uma 
abstenção. Às doze horas e quinze minutos, a Reunião foi interrompida para almoço. 
Às treze horas e cinquenta minutos, a Presidente reiniciou a Sessão. 
 
Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (Cons. Fernando 
Junges e Diogo Elwanger). Processo: nº 23100.0001696/2010-49. Origem: 
Coordenação do Sistema de Bibliotecas. Objeto: Alterações na Resolução 31/2011. 
Relatoria: Fernando Junges. Parecer: Favorável à aprovação das alterações na 
Resolução. O conselheiro Maurício Vieira disse entender que o Conselho 
Coordenador de Bibliotecas deva ter pelo menos um chefe de biblioteca. No Artigo 
28 sugeriu constar “ciência” em vez de “anuência”. De acordo com o conselheiro 
Fernando, não há impedimento em o chefe de biblioteca concorrer a uma vaga no 
Conselho. A Presidente perguntou sobre a posição dos bibliotecários. O conselheiro 
Fernando ressaltou a participação dos chefes de biblioteca na elaboração do 
parecer. O conselheiro Adilson de Oliveira pediu vistas ao processo. O conselheiro 
Maurício sugeriu a retirada de pauta em vez do pedido de vistas. Manifestaram-se a 
Presidente, os conselheiros Diogo Elwanger e Hélvio Rech. O conselheiro Hélvio 
falou a respeito da cobrança de multas, da necessidade do funcionamento integral 
das bibliotecas e da importância de disponibilizar livros para o uso dos professores. 
O conselheiro Everton Bonow esclareceu que as multas são destinadas ao 
orçamento da Universidade. O conselheiro Fernando propôs a retirada de pauta e se 
comprometeu a fazer uma reunião com os discentes acerca da Resolução 31. O 
conselheiro Adilson aceitou a proposição de retirada de pauta, retirando o pedido de 
vistas. Decisão do Conselho: Retirado de pauta o Processo tendo duas 
abstenções. Processo: 23100.000323/2013-01. Origem: PampaTec. Objeto: 

Proposta de Regimento da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do 
PampaTec e do Edital de Processo Público seletivo para ingresso na Incubadora 
Tecnológica.  Decisão do Conselho: Retirado de pauta.  
 



 

Assunto: Parecer da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (Cons. 
Kamilla Rizzi – substituindo a Cons. Daniela Benetti e Cons. Edgar Salis Brasil 
Neto). Processo: 23100.002157/2012-99. Origem: Campus Santana do Livramento. 
Objeto: Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de 

Barra do Quaraí, objetivando o desenvolvimento de ações de cooperação. 
Relatoria: Edgar Salis Brasil. Parecer: Favorável à aprovação do Acordo. Decisão 
do Conselho: Aprovado o Parecer com uma abstenção. Processo: 
23100.000025/2013-11. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Acordo de Cooperação 

e Termo de Permissão de uso entre a UNIPAMPA e a Empresa Júnior IDEAH 
Soluções em Software Júnior – Campus Alegrete. Relatoria: Kamilla Rizzi. Parecer: 

Favorável à aprovação do Acordo e do Termo. O conselheiro Régis Paranhos 
questionou se há alguma relação da empresa júnior com a Incubadora do 
PampaTec. O conselheiro Émerson Rizzatti explicou que o acordo se trata da 
cedência de uma sala do Campus, não tendo a empresa júnior fins lucrativos. 
Decisão do Conselho: Aprovado o Parecer com duas abstenções. 
 
Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE). Processo: 
23100.000118/2013-38. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Análise do PPC do Curso 
de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Relatoria: Luciana Borba 
Benetti. Parecer: Favorável à aprovação do PPC. A conselheira Elena Billig Mello 
enfatizou que as recomendações da COORDEG já foram consideradas. O 
conselheiro Régis Paranhos demonstrou preocupação quanto ao número de cento e 
cinquenta vagas discentes destinadas ao Curso, em função de uma provável 
desigualdade na distribuição docente. O conselheiro Franck Peçanha pediu 
esclarecimento se está ou não definido que conste, ou não, no PPC a quantidade 
docente, reportando-se a discussão do PPC do Curso de Medicina Veterinária. A 
conselheira Elena disse que a Comissão tem feito essa consideração, inclusive para 
os cursos que já estão integralizando. Nesse caso, como o Campus já tem uma 
quantidade prevista, essa quantidade atenderá as necessidades do Curso. Decisão 
do Conselho: Aprovado o Parecer com três abstenções. Processo: 
23100.000119/2013-82. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: Análise do PPC do 
Curso de História – Licenciatura. Relatoria: Luciana Borba Benetti. Parecer: 
Favorável à aprovação do PPC. A conselheira Maristela Cortez Sawitzki considerou 
que a redação dos pareceres em geral deve ser reestruturada, devido ao fato de as 
comissões terem caráter consultivo, e não deliberativo. Decisão do Conselho: 
Aprovado o Parecer com sete abstenções. Processo:  23100.001993/2012-
56. Origem: Campus Bagé. Objeto: Análise da Proposta de Mestrado Profissional 
em Ensino de Línguas. Relatoria: Luciana Borba Benetti. Parecer: Favorável à 
aprovação da Proposta. O conselheiro Sérgio Meth sugeriu que a leitura do parecer 
seja resumida. A conselheira Luciana explicou que alguns detalhes do parecer 
podem ser fundamentais para a decisão do Conselho. A conselheira Maristela 
defendeu a leitura integral dos pareceres e salientou a importância de 
reconhecimento a essa proposta tão significativa para a UNIPAMPA e também à 
Comissão que apresentou um trabalho tão rico e detalhado. Perguntou a conselheira 
como diferenciam a qualificação do docente entre o Mestrado Acadêmico e o 
Profissional.  O conselheiro Ricardo Gunski explicou o processo de elaboração do 
parecer e elogiou a Comissão salientando a excelência do Parecer. De acordo com 
ele, a APCN fecha dia quatro de abril e somente após a aprovação por este 
Conselho será possível inserir os dados no sistema. Explicou que a diferença entre o 
Mestrado Acadêmico e o Profissional é a exigência da titulação de doutor para os 



 

professores do Mestrado Profissional e que a escolha por um mestrado 
profissionalizante foi dos gestores dos campi Bagé e Jaguarão. O conselheiro 
Leonardo Pinho comentou sobre o encargo docente e a quantidade de 
créditos. Explicou que durante o trabalho da Comissão de Alocação de Vagas e 
Encargos Docentes discutiram a respeito da quantidade máxima de créditos 
administrados nas atividades de pesquisa, extensão e gestão. Para o conselheiro 
Leonardo, considerarem no máximo doze créditos sem levar em contas outras 
atividades fica muito vago. Afirmou ser necessário esclarecer aos proponentes que a 
aprovação da proposta não significaria concordância do CONSUNI em relação à 
afirmação destes de que o encargo letivo semestral do corpo docente seria de no 
máximo doze créditos, sendo oito na graduação. Sem mais manifestações, a 
Presidente colocou o assunto em votação. Decisão do Conselho: Aprovado o 

Parecer com três abstenções.  
 

Assuntos Gerais: A conselheira Maristela Cortez Sawitzki fez a leitura de manifesto 
da docente Paula Biachi relacionado a uma reclamação dos discentes feita a uma 
espécie de sistema de ouvidoria implantado no Campus Uruguaiana. A Professora 
Ulrika Arns enfatizou haver uma única Ouvidoria na UNIPAMPA. A conselheira 
Maristela salientou a seriedade da situação e o quanto isso pode prejudicar a 
Universidade. O conselheiro João Cleber Theodoro de Andrade elucidou não se 
tratar de uma ouvidoria a ferramenta existente no Campus Uruguaiana, e sim de um 
serviço de apoio à Direção, como forma de coletar informações. Afirmou que os 
apontamentos feitos pelos discentes são encaminhados às coordenações de cursos. 
Segundo o conselheiro, caso essas coordenações não estejam em condições de dar 
andamento à demanda, esta retorna à Direção para as medidas cabíveis. O 
conselheiro Sérgio Meth cobrou responsabilidade nas denúncias. A Presidente falou 
da importância de se divulgar o trabalho da Ouvidoria nos campi. O conselheiro 
Régis disse entender que o serviço de apoio à Direção não deve nunca ser usado na 
parte acadêmica. Para a conselheira Dandara Fidélis Escouto, esse tipo de 
reclamação dos discentes deveria ser encaminhado ao NuDE. Sugeriu uma triagem 
das informações e reclamações que chegam ao sistema. O conselheiro Franck 
Peçanha destacou a necessidade de se definir juridicamente que tipo de denúncias 
podem ser tratadas mediante a Ouvidoria. O conselheiro Mario Jesus Tomas 
Rosales ressaltou ser imprescindível assuntos como este passarem pelo CONSUNI. 
Já para o conselheiro Diogo Elwanger, trata-se de um assunto específico do 
Campus Uruguaiana. Sugeriu a retirada de pauta do assunto e que a Reitoria 
institua uma sindicância para averiguar o ocorrido. A Presidente se disse 
constrangida com a situação. Destacou haver espaços dentro do próprio Campus 
para realizar esse debate e salientou que Ouvidoria não julga denúncias. O 
conselheiro João Cleber reforçou que o sistema não foi criado como forma de 
perseguição. O conselheiro Miro Bacin cobrou atitude do CONSUNI diante do fato 
relatado. O conselheiro Domingos Sávio salientou os perigos de um mecanismo que 
possibilita denúncias anônimas. Os conselheiros Hélvio Rech e Sérgio Meth também 
demonstraram preocupação com um possível denuncismo. A Presidente solicitou ao 
conselheiro João Cleber uma avaliação do uso do serviço de apoio à Direção no 
Campus Uruguaiana. O conselheiro Fernando enfatizou a necessidade desse tipo de 
instrumento, no caso de ser implantado, passar por um processo padronizado e 
institucionalizado. Em seguida, o conselheiro Diogo Elwanger informou acerca das 
eleições do CONCUR. De acordo com o conselheiro, não tiveram número suficiente 
de inscritos. Propôs a prorrogação das inscrições e uma campanha por parte dos 



 

diretores para angariar candidatos docentes ao CONCUR. A Presidente sugeriu que 
as horas dedicadas pelos conselheiros ao CONCUR contassem como horas 
trabalhadas. A conselheira Luciana Benetti disse que contabilizar esses horários de 
gestão gera problemas, pois há uma regulamentação de horas mínimas. Disse haver 
a necessidade de uma normatização geral considerando que a CPA está 
contemplada na carga horária e não percebeu isso em outros conselhos ou 
comissões. Colocou-se em votação a proposta de prorrogação das inscrições para 
essas eleições por mais trinta dias. Proposta aprovada por UNANIMIDADE pelo 
Conselho. A conselheira Maristela retirou de pauta a discussão das Normas para 
Afastamentos de Servidores e prestação de contas sobre essas Normas. Em 
seguida, o conselheiro João Eduardo Martins cientificou sobre os nomes dos 
representantes discentes para as comissões. Comissão do Regimento da Reitoria – 
Adilson de Oliveira; Comissão dos Regimentos de Campus – Dandara Fidélis 
Escouto; Comissão de Revalidação de Diplomas Estrangeiros – Anelise Mossmann; 
Comissão de Programas Estudantis – solicitaram a representação dos cinco 
conselheiros discentes; Comissão do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – 
Kênya Jéssyca Martins de Paiva; Comissão do Programa de Avaliação de 
Desempenho – Anelise Mossmann; Comissão de Alteração das Normas de Eleições 
– Dandara Fidélis Escouto; Comissão Especial para Assuntos de Inclusão e 
Acessibilidade – João Eduardo; CEG – Dandara Fidélis Escouto. O conselheiro Igor 
Poletto propôs que a Comissão de Programas Estudantis também seja paritária. A 
conselheira Dandara defendeu que havendo cinco representantes discentes nessa 
Comissão será mais fácil atender à totalidade das diferentes realidades dos campi. 
O conselheiro João Eduardo propôs que a primeira e a última reunião na Comissão 
sejam presenciais, sendo que a participação dos discentes nas demais reuniões 
aconteça mediante videoconferência. O conselheiro Igor ressaltou que a sua 
proposta está relacionada à questão logística das reuniões. A conselheira Simone 
Barros de Oliveira informou que a Comissão de Programas Estudantis precisa de 
somente mais uma reunião para terminar o texto da minuta. A conselheira Kênya 
enfatizou que a categoria discente se compromete em participar dessa reunião. A 
Mesa sugeriu que se faça a próxima reunião dessa Comissão com os cinco 
membros discentes e, se houver necessidade de outras reuniões, que essas sejam 
feitas por videoconferência. Aprovada a manutenção dos cinco representantes 
discentes com três abstenções. Logo após, o conselheiro Maurício Vieira solicitou 
informações sobre os critérios das bolsas PBDA. O conselheiro Eduardo Ceretta 
informou que os critérios estão no edital, os quais passaram pela avaliação da 
Comissão Superior Pesquisa. Destacou que alguns critérios são definidos por uma 
comissão multicampi que representa todas as áreas de conhecimento. De acordo 
com o conselheiro, são critérios: produtividade do professor, projeto de pesquisa e 
plano de trabalho do bolsista. O conselheiro explicou que a partir da demanda 
qualificada será estabelecido o percentual de bolsa por área. Disse o conselheiro 
Ceretta que isso permite uma competição entre as áreas. Salientou que o processo 
é de conhecimento da comunidade. Disse que das duzentos e cinquenta e duas 
submissões, apenas oito foram submetidas pelo Campus Jaguarão e, destas oito, 
três foram aprovadas e mais uma está em demanda qualificada e na fila para ser 
aprovada.. Sobre o PampaPET, o conselheiro Maurício informou que será de três a 
cinco de maio em Jaguarão. Solicitou aos diretores dos campi sedes de grupos PET 
que preparem a logística para o evento. Por final, o conselheiro Marco Antonio 
Fontoura Hansen questionou a respeito do Adicional de Penosidade. Salientou que a 
UNIPAMPA está perdendo docentes de alta qualificação, necessitando de uma 



 

forma de incentivo para manter esses profissionais. Também comunicou que de três 
a cinco de abril acontecerá a Semana Acadêmica da Geologia e, dias quatro e cinco, 
ocorrerá a Primeira Semana de Meio Ambiente. 
 
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta 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. O áudio desta Reunião está gravado e disponível para consulta na 
Secretaria do Conselho Universitário. 
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