
 

ATA Nº 43 – 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e cinco de julho de dois mil e treze, no 
Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, reuniu-se o Conselho 
Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Almir Barros da Silva Santos Neto, Vice-
Presidente no exercício da Presidência; os Diretores das Unidades: Alessandro 
Gonçalves Girardi, Fernando Junges, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Cleber Maus 
Alberto, Maurício Aires Vieira, Daniela Vanila Nakalski Benetti, Ronaldo Bernardino 
Colvero, Luciana Borba Benetti, representando a Direção do Campus São Gabriel; e 
João Cleber Theodoro de Andrade; os representantes das Comissões Superiores: 
Elisângela Maia Pessôa, de Ensino; Ana Paula Manera, de Pesquisa; e Silvia Luci 
de Almeida Dias, de Extensão; os Pró-Reitores: Everton Bonow, Daniel dos Santos 
Viegas, representando a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal; André Lübeck, Pró-
Reitor Adjunto de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação; Fábio Natanael 
Kepler, representando a Pró-Reitoria de Pesquisa; Francéli Brizolla, Pró-Reitora 
Adjunta de Graduação; Jairo da Luz Oliveira, representando a Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis e Comunitários; Vera Lúcia Cardoso Medeiros e Ricardo José 
Gunski; os Docentes: Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Cristian Ricardo Wittmann, 
Franck Maciel Peçanha, Hector Cury Soares, Igor Poletto, Leonardo Bidese de 
Pinho, Mario Jesus Tomas Rosales, Miro Luiz dos Santos Bacin, Miriane Lucas 
Azevedo, Paulo Rodinei Soares Lopes, Régis Sebben Paranhos, Roberlaine Ribeiro 
Jorge e Sérgio Meth; os Técnicos-Administrativos: Dóris de Souza Santana, Ida 
Maria de Oliveira, Laura Santos da Cunha e Simone Prior Prietsch; os Discentes: 
Adilson de Oliveira, Anelise Mossmann, Clara Carolina Barrêto de Carvalho, 
Dandara Fidélis Escoto e Luciano dos Santos Alegre. O Professor Almir Barros 
iniciou a Reunião agradecendo à gestão da cidade de Uruguaiana por ter cedido o 
espaço para a Reunião. Comunicou que a Professora Ulrika Arns está em férias, 
sendo então a Sessão presidida por ele. Em seguida, convidou o Prof. Ricardo José 
Gunski (Segundo Decano do Conselho Universitário) para fazer parte da Mesa. 
 
1. Assunto: Posse dos novos Conselheiros:  
1.1 Professor Fábio Natanael Kepler: representante suplente da Pró-Reitoria de 
Pesquisa (PROPESQ). 
1.2 Professora Ana Paula Manera: representante suplente da Comissão Superior 
de Pesquisa. 
1.3 Dóris de Souza Santana: representante suplente Técnico-Administrativa. 
1.4 Simone Prior Prietsch: representante suplente Técnico-Administrativa. 
 
2. Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI 
2.1 O Presidente falou sobre a Assinatura de Termo de Cessão de Uso a Título 
Gratuito de terreno e imóvel de propriedade da UNIPAMPA em Uruguaiana para o 
Instituto Federal Farroupilha.  
2.2  Em seguida, o Professor Almir Barros consultou o Conselho sobre a 
possibilidade de alteração da data do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (SIEPE) para de trinta de outubro a primeiro de novembro em razão de 
que nos dias vinte e seis e vinte e sete de outubro haverá as provas do Enem e dia 
vinte e oito de outubro é feriado do servidor público. A conselheira Miriane Lucas 
Azevedo questionou se haverá avaliadores no SIEPE, uma vez que esse será um 



 

período de férias. A conselheira Clara Barrêto de Carvalho disse não concordar com 
a data do SIEPE por ser período de férias dos estudantes. O Presidente lembrou 
que esse período foi aprovado pelo Conselho. A conselheira Clara insistiu que sendo 
recesso não podem obrigar os bolsistas a participarem. O conselheiro Maurício 
Vieira também se manifestou contrário às datas em razão de terem que respeitar o 
recesso estudantil. O Presidente ressaltou não se tratar de uma situação de votação, 
pois essas datas foram votadas quando da reformulação do Calendário Acadêmico. 
A conselheira Clara solicitou a participação facultativa dos bolsistas no SIEPE. O 
Professor Almir ponderou que, se consta em edital a obrigatoriedade de participação 
dos bolsistas, a exigência deve ser cumprida. Conforme a conselheira Clara, no ano 
anterior, em função da greve, não houve exigência de participação dos bolsistas. 
Segundo a conselheira Francéli Brizolla, a edição 2013 do SIEPE não está prevista 
no período letivo e não pode ser computada concomitantemente como ACG e 
atividade de ensino, devido à necessidade de cumprimento de carga horária das 
diferentes integralizações previstas para ambas as atividades curriculares. O 
conselheiro Hector Soares também propôs participação facultativa no SIEPE. O 
Presidente sugeriu que, a partir dos pareceres das Comissões Superiores, a 
discussão do assunto aconteça na próxima Reunião. A conselheira Luciana Benetti 
disse entender a posição dos alunos, mas destacou que o Edital não prevê férias 
para bolsistas. A conselheira Vera Medeiros destacou a necessidade de definição da 
data do evento. O conselheiro Leonardo Pinho argumentou que, no ano passado, a 
participação facultativa dos bolsistas PBDA no SIEPE foi embasada no prejuízo às 
pesquisas em função da greve dos servidores. A conselheira Clara ponderou 
estarem sofrendo reflexo da greve. A conselheira Dandara Fidélis Escoto questionou 
se com a liberação dos alunos o evento cumprirá com o objetivo. O Presidente 
salientou ter trazido o assunto apenas como informe da Reitoria. Enfatizou que a 
questão será estudada e novamente colocada em pauta no CONSUNI.  
2.3 Relato sobre Brasília. 
2.3.1 O Presidente informou que, em breve, um novo Procurador passará a 
trabalhar com a Drª Zeneida, na CONJUR. 
2.3.2 Também ressaltou a reunião realizada no CESPE para tratar do próximo 
concurso para provimento de servidores técnico-administrativos. De acordo com o 
Vice-Reitor, a UNIPAMPA recebeu na última portaria cem vagas para nível médio e 
oito vagas para nível superior. Destacou que será usado o banco de vagas do último 
concurso para nomear os servidores correspondentes a essas novas vagas 
liberadas e que, para as vagas destinadas a cargos não contemplados no último 
concurso, será realizado um novo concurso, provavelmente no mês de fevereiro ou 
março de dois mil e quatorze. 
2.4 O conselheiro André Lübeck apresentou o Informativo 05/2013 acerca do PDI. 
2.5 O Presidente falou que, em maio, houve o acréscimo de trinta e quatro vagas 
docentes. Segundo o Professor, na Reunião dos Diretores, realizada após a 
Reunião do CONSUNI, foi apresentada a distribuição dessas vagas. Disse ter sido 
enfatizada na reunião a necessidade dessas vagas já estarem preenchidas para o 
segundo semestre. O conselheiro Leonardo Pinho apresentou a distribuição de 
vagas docentes. Conforme o conselheiro Fernando Junges, havia sido aprovado que 
as duas vagas de pós-graduação do PPEng seriam distribuídas entre os campi Bagé 
e Alegrete, mas o Campus Bagé não recebeu nenhuma vaga. O Professor Almir 
afirmou que será esclarecido o motivo de as vagas terem sido ambas destinadas ao 
Campus Alegrete. O conselheiro Ricardo Gunski explicou não caber à PROPG 
distribuir as vagas. O conselheiro Leonardo retomou a apresentação da alocação de 



 

vagas. De acordo com o conselheiro, até o final do ano, a UNIPAMPA deve receber 
mais cinquenta vagas docentes. O conselheiro Ricardo ressaltou que os programas 
MINTER e DINTER estão suspensos no momento. O conselheiro Franck Peçanha 
se manifestou contrário aos Diretores de Campus se afastarem da sala de aula. 
Questionou o fato de as decisões estarem sendo tomadas nas reuniões de 
dirigentes. O conselheiro Cristian Wittmann afirmou entender que a RAP 
diferenciada foi aprovada com o objetivo de pontualmente suprir as vagas 
remanescentes, cabendo à Comissão apresentar uma resolução para normatizar a 
alocação de vagas. O conselheiro Régis considerou importante haver uma comissão 
para compartilhar as decisões de gestão. Segundo o conselheiro Fernando, assim 
como os pró-reitores, os diretores, por lei, tem previsto um substituto. O conselheiro 
João Cleber destacou que, como Diretor do Campus Uruguaiana, assumiu o 
compromisso de não deixar de ministrar aula. Salientou haver amparo legal para o 
substituto de Diretor. Para o conselheiro Franck, as alterações na planilha de 
alocação de vagas não devem ser feitas a partir de uma reunião de dirigentes. No 
entendimento do conselheiro Cristian, a questão dos substitutos se trata de uma 
decisão política. O conselheiro Hector sugeriu que cada Campus decida a respeito 
da substituição de Diretor. Conforme a conselheira Daniela Benetti, a substituição 
dos diretores se trata de uma decisão já tomada desde o Fórum dos Diretores. O 
Presidente ressaltou que o Conselho tem autonomia para rediscutir as decisões 
tomadas.  
 
3 O Professor Almir Barros abriu para inclusões e exclusões de pauta.  
3.3 O conselheiro Hector Soares solicitou inclusão de informações sobre o 
processo de autorização do Curso de Direito. 
3.4 O conselheiro Sérgio Meth pediu inclusão acerca do local de realização das 
reuniões do CONSUNI. 
3.5 O conselheiro Franck Peçanha propôs a inclusão de mudança da Resolução 
para que a realização das reuniões do CONSUNI seja nos campi. 
3.6 O conselheiro Roberlaine Jorge solicitou a emissão de um documento 
esclarecendo sobre a progressão docente ainda não consignada na prévia do último 
contracheque.  
3.7 O conselheiro Fernando Junges pediu a exclusão de pauta da Proposta de 
Resolução com novas Normas para os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu.  
3.8 O conselheiro Sérgio requereu que a Comissão de Ética suspenda toda e 
qualquer ação até a definição das incumbências da Comissão.  
3.9 O Presidente solicitou a inclusão do cronograma de normas pendentes. 
Foram colocados em votação os pedidos de inclusão e exclusão de pauta. Decisão 
do Conselho: Aprovados com duas abstenções. 

 
4 Assunto: Apreciação de Atas. Origem: Secretaria do CONSUNI. 
4.3 Objeto: Ata da Quadragésima Primeira Reunião Ordinária. A Mesa informou 
que o conselheiro Franck Maciel Peçanha solicitou a inclusão na Ata do subitem 8.7 
e do comentário sobre a questão de quórum ao final das reuniões. Decisão do 
Conselho: Aprovada com a inclusão tendo quatro abstenções. 
4.4 Objeto: Ata da Quadragésima Segunda Reunião Ordinária. Decisão do 
Conselho: Aprovada com cinco abstenções. 
 
 



 

5  Assunto: Parecer da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR U-
S), conselheiros Daniela Vanila Nakalski Benetti, Edgar Salis Brasil Neto, Clara 
Caroline Barrêto de Carvalho.  
5.1 Processo: 23100.000699/2013-16. Origem: Campus São Borja. Objeto: 
Acordo de Cooperação Técnico-Científica entre a UNIPAMPA e a Prefeitura 
Municipal de São Borja, objetivando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento 
na realização de pesquisa, ensino e extensão. Relatoria: Cons. Clara Caroline 
Barrêto de Carvalho. Parecer: Favorável à aprovação do Acordo de Cooperação.  
Decisão do Conselho: Parecer Aprovado por UNANIMIDADE. 

 
6 Assunto: Relato da Comissão Eleitoral Geral (CEG), conselheiros Dandara 
Fidélis Escouto, Diogo Alves Elwanger e Régis Sebben Paranhos. 
6.1 Processo: 23100.000519/2012-15 – Eleição de Representantes do Conselho 
Coordenador de Bibliotecas, cujo cronograma já está publicado na página do 
CONSUNI. O conselheiro Régis Paranhos fez comentários sobre o cronograma 
publicado. A conselheira Luciana Benetti ressaltou que, em vinte de agosto, a 
caravana do PDI estará em São Gabriel. Colocou-se em votação a delegação para 
que a CEG defina o dia da eleição. Decisão do Conselho: Delegação aprovada por 
UNANIMIDADE. A Comissão Eleitoral Geral definiu o dia 21/08 como data da 
eleição.  
 
7 Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE), conselheiros 
Elena Maria Billig Mello, Luciana Borba Benetti e Ricardo José Gunski.  
7.1 Processo: 23100.001230/2013-96. Origem: PROPG/Campus Alegrete. 
Objeto: Credenciamento Docente de Gabriela Silveira da Rosa no Programa de 
Pós-Graduação em Engenharias (PPEng). Relatoria: Cons. Elisângela Maia 
Pessôa. Parecer: Favorável à aprovação do Credenciamento. O conselheiro 
Fernando Junges lembrou que, quando o PPGEng foi criado, as vagas seriam 
distribuídas entre os campi Bagé e Alegrete. Segundo ele, essa distribuição não 
ocorreu, tendo o Campus Alegrete sido contemplado com as duas vagas. Disse que 
essa definição tem que ser mais bem discutida e solicitou vistas ao processo.  
7.2 Processo: 23100.001229/2013-61. Origem: PROPG/Campus São Gabriel. 
Objeto: Credenciamento Docente de Filipe de Carvalho Victoria, no Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Biológicas. Relatoria: Cons. Elisângela Maia Pessôa. 
Parecer: Favorável à aprovação do Credenciamento. Decisão do Conselho: 
Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 
7.3 Processo: 23100.001418/2013-34. Origem: PROPG/Campus São Gabriel. 
Objeto: Descredenciamento Docente de Lavínia Schuler Faccini, José Ricardo 
Inácio Ribeiro e Luiz Ernani Henkes, do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Biológicas. Relatoria: Cons. Elisângela Maia Pessôa. Parecer: Favorável à 
solicitação de Descredenciamento. O conselheiro Sérgio Meth questionou o motivo 
de a professora não ter o direito a carro e a motorista assim como foi concedido a 
outra docente de um programa de pós-graduação de Jaguarão. A conselheira 
Luciana Benetti esclareceu que a questão não é pelo deslocamento (o fato de ter ou 
não carro) que a professora solicitou o afastamento. Decisão do Conselho: Parecer 
aprovado por UNANIMIDADE. 
 
Às doze horas e dez minutos, a Sessão foi interrompida para almoço. Às treze horas 
e cinquenta minutos, o Presidente reiniciou a Reunião.  

 



 

8 Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN), 
conselheiros Diogo Alves Elwanger, Fernando Junges e Kênya Jéssyca Martins de 
Paiva. 
8.1 Processo: 23100.001212/2013-12. Solicitante: Cons. Régis Sebben 
Paranhos. Objeto: Proposta de Alteração da Resolução 34 do CONSUNI – Normas 
para Progressão de Professor Associado. Relatoria: Cons. Fernando Junges.  
Parecer: Favorável à criação de uma Comissão Especial para reformulação da 
Resolução 34/2011. O conselheiro Régis Paranhos questionou se as sugestões 
feitas serão analisadas após a alteração da Resolução 34. O conselheiro Fernando 
explicou que as sugestões foram feitas a partir de uma resolução que não atende a 
Portaria 554/2013 do MEC. O Presidente falou acerca da definição dos membros da 
Comissão Especial. A conselheira Miriane Azevedo, como membro da Comissão de 
Avaliação e Desempenho, questionou se a Comissão Especial terá a mesma 
incumbência da Comissão de Avaliação. Colocou-se em votação o Parecer. 
Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. O conselheiro Franck 
Peçanha propôs que a Comissão Especial fosse formada pela CRN, por um docente 
da Comissão de Avaliação e Desempenho e por um docente conselheiro. O 
conselheiro Régis se colocou à disposição para participar. O Presidente colocou em 
votação a proposta de composição da Comissão sugerida pelo conselheiro Franck. 
Decisão do Conselho: Aprovada a composição da Comissão Especial com uma 
abstenção. A Comissão de Avaliação se comprometeu em enviar à Secretaria do 
CONSUNI o nome do representante docente na Comissão Especial. O Presidente 
colocou em votação o nome do conselheiro Régis como representante docente do 
CONSUNI na Comissão Especial. Decisão do Conselho: Aprovado por 
UNANIMIDADE. 
           
9 Assunto: Relato e Proposta da Comissão Especial de Alteração do Estatuto 
e Regimento Geral, conselheiros Anelise Mossmann, Cristian Wittmann, Diogo 
Elwanger, Edgar Brasil Neto, Fernando Junges e Vera Medeiros.   
9.1 Relato sobre os trabalhos da Comissão: O conselheiro Cristian Wittmann 
apresentou em tela a proposta de cronograma, sendo: 06/07 a 06/08: análise e 
elaboração de propostas conforme assuntos; 16/08: reunião interna para elaboração 
de proposta a ser discutida em reuniões nas Unidades acerca dos seguintes temas: 
a) Conselhos e órgãos superiores, b) Órgãos executivos, c) Unidades Universitárias, 
d) Dos fins acadêmicos da Universidade, e) Gestão universitária, f) Comunidade 
acadêmica; 26/08 a 19/09: reuniões de consultas em cada Unidade/Campus a partir 
da proposta elaborada pela Comissão; 25/09 a 15/11: reuniões internas visando a 
elaboração das minutas a serem encaminhadas ao Conselho Universitário; 27 e 
28/11: apresentação ao CONSUNI. 
9.2 Proposta de Alteração da Estrutura, do Funcionamento e do Mandato da 
Comissão. O conselheiro Cristian defendeu a permanência dos atuais membros da 
Comissão, independentemente da composição do CONSUNI em dois mil e quatorze. 
O conselheiro Sérgio Meth defendeu que alguns itens do Estatuto e do Regimento 
Geral sejam decididos mediante referendo com a comunidade acadêmica. 
Manifestou preocupação com o fato de a Comissão manter membros que 
futuramente já não farão parte do Conselho. O conselheiro Franck se disse favorável 
à proposta de manutenção dos membros da Comissão, mesmo esses já não 
fazendo parte do Conselho em dois mil e quatorze. O conselheiro Ricardo Gunski 
defendeu que esse assunto seja tratado adiante. O conselheiro Fernando Junges 
reforçou a proposta do conselheiro Cristian em virtude da complexidade do 



 

Regimento. Ressaltou que a manutenção dos membros da Comissão, no próximo 
ano, não exime a legitimidade do CONSUNI em relação à aprovação da Alteração 
do Estatuto e Regimento Geral. O conselheiro Hector Soares sugeriu que os 
membros da Comissão ao não fazerem mais parte do Conselho tenham a 
possibilidade de trabalhar como assessores dos futuros membros da Comissão. O 
Professor Almir salientou que o prazo do mandato dos membros da Comissão é o 
prazo dos mandatos como conselheiros. Considerou não ser o momento para definir 
a proposta de manutenção dos componentes da Comissão. A Comissão Especial 
sugeriu a retirada de pauta do item 9.2. Decisão do Conselho: Aprovada a retirada 
de pauta com três abstenções. 
 
10 Assuntos Gerais 
10.1 O conselheiro Hector Soares solicitou à Assessoria de Comunicação a 
divulgação de informações referentes ao empenho institucional para implantação do 
Curso de Direito. Também solicitou à Reitoria requerer ao MEC a emissão da 
portaria autorizando a abertura do Curso. Por fim, pediu uma moção de apoio do 
CONSUNI para a implantação do Curso nos campi Santana do Livramento e São 
Borja. Os conselheiros Sérgio Meth, Maurício Vieira, Cristian Wittmann, Daniela 
Benetti, Ronaldo Colvero, Clara Barrêto de Carvalho, Adilson de Oliveira reforçaram 
a importância da abertura do Curso de Direito. A conselheira Nádia Bucco relatou 
que o quinto curso do Campus Dom Pedrito está em análise na PROGRAD. O 
Presidente se comprometeu, em nome da Reitoria, a dar urgência às demandas 
apresentadas pelo conselheiro Hector. O conselheiro Régis Paranhos disse 
entender como desnecessária a moção de apoio. Em seguida, votou-se a proposta 
de moção de apoio. Decisão do Conselho: Aprovada a proposta de moção com 
vinte e um votos a favor, seis contrários e doze abstenções. 
10.2 Na sequência, o Presidente tratou acerca do local de realização das reuniões 
do CONSUNI, conforme proposto pelos conselheiros Sérgio e Franck. Aproveitou e 
fez a leitura do Art. 17 da Resolução 33, o qual rege que as reuniões do Conselho 
devem ser realizadas nas diferentes Unidades Universitárias. O conselheiro João 
Cleber justificou que a presente Reunião é realizada na Prefeitura Municipal de 
Uruguaiana devido aos problemas de infraestrutura do Campus Uruguaiana. 
Salientou que os gastos envolvidos nas reuniões devem ser repensados a partir de 
uma mudança nas condições estruturais da Universidade. A conselheira Luciana 
Benetti também tratou dos problemas de espaço físico na UNIPAMPA para 
realização das reuniões do CONSUNI. Para a conselheira, fixar um único local de 
realização das sessões do Conselho geraria o desconforto de que sempre os 
mesmos conselheiros teriam que se deslocar até o lugar designado. O conselheiro 
Ricardo Gunski, em função da economicidade, defendeu a fixação de um único local 
para realização das sessões. O conselheiro Régis Paranhos também defendeu a 
ideia da sede única para as reuniões como forma de diminuir o tempo de 
deslocamento. O conselheiro Franck Peçanha disse entender que todos os campi 
têm condições de sediarem as reuniões. O conselheiro Sérgio Meth considerou que 
as reuniões do CONSUNI devem ser uma oportunidade de conhecer a realidade dos 
campi. No entendimento da conselheira Clara Barrêto de Carvalho, é importante 
conhecer a condição dos campi, mas sem tomar o local da realização das aulas. A 
conselheira Francéli Brizolla afirmou que fixar uma única sede para as reuniões 
ameaça o sentido multicampi da UNIPAMPA. O conselheiro Alessandro Girardi 
ressaltou a importância das sessões nos campi. O conselheiro Mario Rosales 
manifestou a importância de haver economicidade em relação ao CONSUNI, 



 

priorizando os investimentos no ensino. O conselheiro Adilson de Oliveira também 
enfatizou que se devem pensar as reuniões do Conselho a partir do princípio da 
economicidade. O Professor Almir Barros observou haver vantagens e 
desvantagens nas sessões itinerantes. Como encaminhamento, solicitou que os 
próximos encontros do CONSUNI aconteçam dentro das Unidades. 
10.3 O conselheiro Roberlaine Jorge solicitou a emissão de um documento 
esclarecendo sobre a progressão docente ainda não consignada na prévia do último 
contracheque. O conselheiro Daniel Viégas esclareceu não ter sido possível fazer a 
inclusão das progressões na folha de pagamento em razão do cronograma, o qual é 
definido pelo MPOG. Destacou que o ato administrativo referente às progressões foi 
revogado pela própria Reitora. De acordo com o conselheiro, a partir de um novo ato 
administrativo, os docentes receberão a progressão retroativa. O conselheiro 
Roberlaine pediu envio de um documento formal aos interessados explicando as 
razões da revogação do ato para progressão.  
10.4 O conselheiro Sérgio sugeriu que a sua inclusão de pauta relacionada à 
suspensão das ações da Comissão de Ética, até a definição das incumbências 
dessa Comissão, fosse discutida na próxima Sessão do CONSUNI. Colocou-se em 
votação a retirada de pauta. Decisão do Conselho: Aprovada a retirada de pauta 
com duas abstenções.  
10.5 O Presidente também propôs que o cronograma de normas pendentes fosse 
discutido na próxima Reunião. Colocou-se em votação a retirada de pauta. Decisão 
do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. 
10.6 O conselheiro Hector Soares fez a leitura da Moção de Apoio para a 
implantação do Curso de Direito. Colocado em votação, o texto foi aprovado com 
uma abstenção. 
 
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e quarenta minutos foi encerrada a 
Reunião e lavrada a presente Ata, assinada pelo Professor Almir Barros da Silva 
Santos Neto, 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. 

 


