
 

ATA Nº 44 – 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e nove de agosto de dois mil e treze, no 
Campus Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. 
Presentes: Ulrika Arns, Presidente; Almir Barros da Silva Santos Neto, Vice-
Presidente; os Diretores das Unidades: Alessandro Gonçalves Girardi, Fernando 
Junges, Marco Antonio da Fontoura Hansen, Nádia Fátima dos Santos Bucco, 
Cleber Alberto Maus, Maurício Aires Vieira, Daniela Vanila Nakalski Benetti, Ronaldo 
Bernardino Colvero, Valdir Marcos Stefenon e João Cleber Theodoro de Andrade; os 
representantes das Comissões Superiores: de Ensino, Elisângela Maia Pessôa; de 
Pesquisa, Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco; e de Extensão, Silvia Luci de 
Almeida Dias; os Pró-Reitores: Alexandre Borba de Oliveira, substituto do Pró-Reitor 
de Administração; Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Vanessa Rabelo Dutra, 
Eduardo Ceretta Moreira, Elena Maria Billig Mello e Simone Barros de Oliveira; os 
Docentes: Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Domingos Sávio de Azevedo, Hector Cury 
Soares, Igor Poletto, Leonardo Bidese de Pinho, Miro Luiz dos Santos Bacin, Miriane 
Lucas Azevedo, Paulo Rodinei Soares Lopes, Régis Sebben Paranhos, Roberlaine 
Ribeiro Jorge e Sérgio Meth; os Técnicos-Administrativos: Diogo Alves Elwanger, 
Edgar Salis Brasil Neto, Émerson Oliveira Rizzatti, Jucenir Garcia da Rocha e Laura 
Santos da Cunha; os Discentes: Adilson de Oliveira, Clara Caroline Barrêto de 
Carvalho, Kênya Jéssyca Martins de Paiva e Luciano dos Santos Alegre. A 
Presidente iniciou a Sessão passando ao primeiro item da pauta. 
 
1. Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. 
1.1 A Presidente tratou do desligamento do Conselho, a pedido, dos professores: 
Cristian Wittmann e Maristela Sawitzki. A Professora agradeceu o trabalho de ambos 
e comunicou que os conselheiros Sérgio Meth e Domingos Sávio de Azevedo 
passam a ter titularidade no Conselho. 
1.2 Na sequência, informou que fará indicação de conselheiros pro tempore para 
o CONCUR. Disse que pretendem ouvir indicações do CONSUNI e, se entenderem 
necessário, que façam a indicação de um conselheiro do CONSUNI para integrar o 
CONCUR, como conselheiro pro tempore. Salientou que não podemos ficar sem um 
Conselho Curador ativo. 
1.3 A Reitora ainda teceu comentários sobre a reunião realizada em Santana do 
Livramento com os reitores das Universidades Federais do Rio Grande do Sul, tendo 
como objetivo o trabalho cooperado entre as instituições em ações de fronteira e a 
formação inicial e continuada de professores da Educação Básica. Segundo a 
Professora, nesse primeiro diálogo, a UFPel manifestou o interesse em ceder o 
espaço físico para o Núcleo de Estudos Fronteiriços. Afirmou também estarem 
dialogando para que esse espaço  passe a pertencer à UNIPAMPA. 
1.4 A seguir, a Presidente comunicou que o Professor do Campus Caçapava do 
Sul, Márcio Martins, assumiu a Coordenadoria Geral do PIBID. Ressaltou que  a 
Universidade está com oito subprojetos, sendo o PIBID um Programa com tendência 
de se institucionalizar. 
1.5 Comentou também a participação das reuniões com o MEC e Ministério da 
Saúde, do Programa Mais Médicos. Houve um convite às Universidades Federais 
que já têm o curso de medicina para que ofereçam mais vagas e/ou a 
criação/duplicação do curso dentro da universidade. Como a UNIPAMPA não possui 
o curso não pode aderir mas encaminhou ao MEC a resposta de que não estavam 



 

dentro dos critérios para essa adesão mas que, enquanto universidade pública 
estariam discutindo com a comunidade universitária uma forma de contribuição com 
o Programa Mais Médicos. Disse que na reunião com os Ministros da Saúde 
Alexandre Padilha e da Educação  Aloísio Mercadante apresentaram a estrutura do 
Campus Uruguaiana, que possui o contexto da área da saúde, da possibilidade da 
estrutura de hospital e dos índices de saúde da região. Também foram mostrados os 
cursos existentes no mapa do RS, em toda a região de fronteira, desprovida de 
curso de medicina e a proximidade com os países vizinhos. Disse que de imediato o 
Ministro da Saúde mostrou interesse pela posição estratégia da Universidade. A 
Presidente, de posse do material que tinha e também da estrutura, fez a primeira 
sinalização do interesse da UNIPAMPA. Lembrou ainda, que o ex-conselheiro 
Carlos Dutra, enquanto diretor do Campus Uruguaiana, já havia manifestado o 
interesse daquela comunidade nesse sentido. Explicou que num segundo 
movimento das universidades federais e se a UNIPAMPA tiver interesse apresentará 
uma proposta ao Governo Federal. Disse também que as universidades privadas 
serão convidadas a participarem com propostas. As submissões de novas propostas 
de cursos nas universidades privadas serão regidas por edital que sinalizará os 
critérios. 
1.6 O conselheiro Leonardo Bidese de Pinho comentou sobre a Rede Nacional de 
Pesquisa (RNP) e sobre o Publica-Se, o portal de publicações seriadas que está 
sendo constituído para a UNIPAMPA. De acordo com o conselheiro, todas as 
universidades estão sendo contempladas com a expansão de links. Salientou a 
perspectiva de aumento da velocidade de conexão nas Unidades até 2014, podendo 
chegar a 100 Mb/s. Destacou que, na Reitoria, com o apoio da ANDIFES e da SESu, 
será de 1 Gb/s. Conforme o conselheiro, dentro do Projeto Veredas Novas há duas 
questões concretas: 1) a visita da representante da RNP à UNIPAMPA, estando 
claro como se dará o processo de implantação dessa expansão, sendo através de 
operadoras do serviço de Internet, e não somente através das grandes operadoras 
de Telecom; 2) um comunicado de que nos campi Livramento e Uruguaiana estão 
sendo instaladas fibras ópticas para ampliação dos links através do Acordo de 
Cooperação com a RNP e a Telebrás. Sobre o Portal Publica-Se, disse que, desde o 
ano passado, a Universidade conta com um serviço de publicação de eventos, 
usado na publicação dos anais do SIEPE, chamado Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas (SEER). Esclareceu ser um sistema o qual permite várias 
formas de publicações seriadas, tendo sido composto um grupo de trabalho para 
discussão da normatização do uso desse serviço. 
1.7 Logo após, o conselheiro Carlos Dilli comentou sobre a expectativa da 
comunidade em relação às datas do processo seletivo e às vagas ofertadas pela 
Instituição. Ressaltou estarem atendendo e participando de reuniões com as 
entidades que solicitam informações. Segundo o conselheiro, devem ser ofertados 
sessenta e três cursos mediante o SiSU. Destacou haver vinte e dois servidores da 
UNIPAMPA trabalhando numa rede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP), a qual auxiliará na fiscalização do processo de aplicação do 
ENEM.. Ressaltou que isso reforça a credibilidade do ENEM como processo seletivo 
de ingresso nas universidades. 
1.8 Dando prosseguimento, a conselheira Elena Billig Mello deu conhecimento da 
abertura do Edital 136 do Processo Seletivo Complementar, com inscrições até oito 
de setembro. Retomando a palavra, o conselheiro Dilli disse que o processo para 
fronteiriços será apresentado em 2013 para ingresso em 2014. A Presidente 
considerou as estratégias fundamentais para que os estudantes tenham a clareza de 



 

em qual período estarão na Universidade. Solicitou à ACS uma ampla divulgação do 
Edital do Processo Seletivo Complementar. 
1.9 A seguir, a conselheira Vanessa Dutra fez um informe geral sobre o processo 
de discussão do PDI. Conforme a conselheira, após as contribuições realizadas nos 
fóruns de discussão pela plataforma moodle, passaram a visitar os campi de acordo 
com o cronograma previamente estabelecido. Enfatizou que, posteriormente às 
visitas às Unidades, as discussões se intensificam no moodle, tendo a equipe do 
PDI recebido muitas contribuições. 
1.10 O Vice-Presidente deu ciência que assinará ad referendum a viagem da 
Reitora para a Turquia, onde ela participará da conferência na “European 
Association for International Education (EAIE)”, e a Portugal, onde fará visitas 
técnicas na Universidade de Coimbra e de Aveiro. Explicou que não foi possível 
trazer o processo para aprovação neste Conselho porque o MEC só conferiu, no dia 
vinte e sete de agosto, a liberação para a viagem. A Presidente ressaltou que serão 
assinados convênios com as universidades de Coimbra e de Aveiro.   
 
2. A Presidente abriu para inclusões e exclusões de pauta.  
2.1 O conselheiro Domingos Sávio solicitou esclarecimentos sobre o Curso de 
Direito em São Borja e Santana do Livramento. 
2.2  O conselheiro Émerson Rizzatti pediu esclarecimentos a respeito do 
calendário de formaturas. 
2.3  O conselheiro Sérgio Meth solicitou ingresso nas Comissões: de 
reformulação da Comissão de Ética, de Normas Eleitorais e de Avaliação de 
Desempenho. Aproveitou e comunicou a inclusão do Curso de Engenharia Química, 
do Campus Bagé, no Guia do Estudante como um dos melhores cursos de 
Engenharia Química do Brasil, obtendo três estrelas no referido guia. Enfatizou que, 
apesar das condições, conseguem-se excelentes resultados. 
2.4  A conselheira Kênya Jéssyca Martins requereu esclarecimentos acerca da 
data do SIEPE e propôs a inclusão de um discente na Comissão do Regimento das 
Comissões Superiores. 
2.5 O conselheiro Carlos Dilli pediu para fazer o comunicado sobre o Vigésimo 
Sétimo Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia Agrícola. 
2.6 O conselheiro Jucenir da Rocha solicitou falar sobre a paralisação nacional 
dos trabalhadores em educação. 
2.7 A conselheira Daniela Benetti aproveitou para comunicar que o Curso de 
Administração também recebeu o selo quatro estrelas no Guia do Estudante 2013. 
2.8 O conselheiro Adilson de Oliveira solicitou a composição de um grupo para a 
criação de uma fundação de apoio e fomento na UNIPAMPA. 
2.9 A conselheira Nádia Bucco informou que a delegação de estudantes do 
Campus Dom Pedrito, dos Cursos de Zootecnia e de Agronegócio, é a maior na 
história da Expointer. Também comunicou que o Professor Leonardo Deble, 
Pesquisador e Biólogo do Campus, fez a descoberta de uma nova espécie em 
Botânica. Aproveitou ainda para falar acerca do Curso de Enologia, o primeiro 
bacharelado no País. Destacou que, num esforço conjunto dos docentes e 
discentes, fizeram a primeira vinificação e que já estão sendo ministradas as 
disciplinas de Análise Sensorial e de Degustação.. 
2.10   O conselheiro João Cleber solicitou a inclusão de um manifesto de apoio do 
Conselho Universitário para o processo de implantação do Curso de Medicina no 
Campus Uruguaiana. Registrou que o Curso de Farmácia aparece no Guia do 
Estudante com uma indicação quatro estrelas. Disse que se percebe a visível 
expansão da UNIPAMPA, com qualidade para se desenvolver em vários segmentos, 



 

mesmo com as dificuldades de ser multicampi. A Presidente agradeceu ao 
conselheiro e fez a leitura de todos os cursos da Universidade que constam no Guia 
do Estudante: Ciência da Computação, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, do 
Campus Alegrete; Engenharia de Computação, Engenharia de Energias Renováveis 
e de Ambiente e Engenharia Química, do Campus Bagé; Geofísica, do Campus 
Caçapava; Agronomia, do Campus Itaqui; Administração, do Campus Livramento; 
Serviço Social, do Campus São Borja; Ciências Biológicas e o de Gestão Ambiental, 
do Campus São Gabriel; Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia do Campus 
Uruguaiana. Cumprimentou a todos e falou da importância na divulgação para que 
os estudantes busquem os cursos melhor classificados. Decisão do Conselho: 
Todas as inclusões foram aprovadas tendo uma abstenção. 
 
3. Substituição dos professores Cristian e Maristela nas Comissões: 
3.1 Comissão Permanente de Planejamento e Orçamento (Cristian): o 
conselheiro Sérgio Meth se candidatou. Decisão do Conselho: Aprovado com 
quatro abstenções. 
3.2 Comissão Especial do Programa de Avaliação de Desempenho (Maristela): a 
conselheira Miriane Azevedo disse que considerando já estarem finalizando o 
trabalho, a Comissão não via necessidade de incluir novo membro. O conselheiro 
Sérgio retirou sua candidatura a essa Comissão. Decisão do Conselho: Aprovada 
por UNANIMIDADE a manutenção da atual composição. 
3.3 Comissão Especial para Alteração das Normas Eleitorais (Cristian): o 
conselheiro Sérgio Meth se candidatou. Decisão do Conselho: Aprovado com 
quatro abstenções. 
3.4 Comissão Especial para coordenar a Reformulação do Estatuto e do 
Regimento Geral (Cristian): O conselheiro Domingos Sávio se colocou à disposição 
para ocupar a vaga. Decisão do Conselho: Aprovado com duas abstenções. 

 
4. Assunto: Apreciação de Ata. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata 
da Quadragésima Terceira Reunião Ordinária. Decisão do Conselho: Aprovada. 
Abstiveram-se de votar nove conselheiros que não estiveram presentes na Sessão 
correspondente à Ata. 

  
5. Assunto: Apresentação do Relatório Final da Comissão Especial de Estudo 
para Alocação de Vagas dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação nos 
dez campi e na Reitoria (conselheiros Valdir Stefenon, Clara de Carvalho, Claudia 
Tôndolo, Diogo Elwanger, Laura da Cunha e Nádia Bucco). O conselheiro Valdir 
afirmou não se tratar de um documento definitivo. Na sequência, explicou 
detalhadamente a planilha, a qual passa a fazer parte desta Ata. Elencou as 
informações recebidas, nas quais a Comissão se baseou para a elaboração do 
documento. Manifestaram-se sobre as especificidades de cada Unidade os 
conselheiros Elisângela Pessôa, Domingos Sávio, Miro Bacin e Ronaldo Colvero. A 
conselheira Elisângela defendeu que as Unidades poderiam ter mais autonomia para 
utilização dessas vagas. Os conselheiros registraram a falta de técnicos para os 
laboratórios do Curso de Comunicação Social, o qual foi pensado com TV e rádio. 
Questionaram se os técnicos alocados na ACS ficariam nos laboratórios. De acordo 
com a conselheira Nádia, a alocação de vagas deve ser feita de outra forma.. Sobre 
o Técnico Desportivo, explicou a conselheira ter sido considerada a proposta de 
Resolução de Qualidade de Vida do Servidor – que será apresentada em setembro 
– tendo sido entendimento da Comissão que cada Campus conte com um Técnico 
Desportivo para atender a comunidade interna da Unidade. O conselheiro Émerson 



 

Rizzatti ressaltou a necessidade de ser revisto o procedimento de quantificar o 
número de servidores por metro quadrado. O conselheiro João Cleber lembrou ter 
se manifestado publicamente afirmando que pediria vistas ao processo, mas agora 
reconhecia não haver necessidade de pedir vistas.. O conselheiro Fernando Junges 
destacou que para se ter a ideia do quantitativo de servidores, deve-se conhecer o 
fluxo. O conselheiro Diogo Elwanger enfatizou que mesmo tendo sido um trabalho 
tumultuado e frágil, buscou-se a isonomia. Salientou que é uma decisão de gestão 
administrativa e que a Comissão trabalhou com o intuito de ajudar a Reitoria na 
distribuição dessas vagas. A conselheira Nádia  lembrou não se tratar de uma briga 
por vagas, mas sim de uma distribuição adequada a todas as Unidades. Como 
encaminhamento, o Vice-Presidente propôs que algumas vagas fiquem disponíveis 
para a gestão e para a Comissão fazerem os ajustes nos campi São Borja e 
Uruguaiana, corrigindo as pequenas distorções. A Presidente disse se sentirem 
tranquilos para fazer essa distribuição de imediato e, ao mesmo tempo, acolher a 
sugestão de aprimoramento feita pelo conselheiro Fernando. Salientou que outras 
vagas virão e o processo será aprimorado. O conselheiro Valdir apresentou as 
várias propostas levantadas. A Presidente solicitou ao Conselho aceitar a planilha da 
forma apresentada e esclareceu que a gestão e a Comissão qualificarão os 
processos de forma a garantir que todas as particularidades apresentadas sejam 
contempladas. O conselheiro Sérgio, em função da Comissão das Bibliotecas, 
manifestou a importância das distorções serem corrigidas urgentemente. Com 
relação às Bibliotecas, a conselheira Vanessa disse entender que o critério deve ser 
o número de atendimentos.. O conselheiro Diogo disse que não serão alterados os 
critérios, mas que será incluída mais uma variável. Explicou ainda que, mesmo com 
dois bibliotecários em cada Campus, são necessários outros técnicos para atender 
ao público e gerir o acervo.. A conselheira Nádia esclareceu que as alterações feitas 
na “proposta de critérios”, marcadas em amarelo, são os refinamentos a serem 
discutidos para atender as particularidades.  O conselheiro Ronaldo chamou a 
atenção para o fato que alguns cursos que estão na primeira turma, já possuem um 
grande acervo e se considerarem o indicador “retiradas”, logo o processo estará 
defasado. O conselheiro Maurício Vieira se posicionou contrário à consideração 
desse indicador.. Sugeriu à Comissão visitar todos os campi para averiguar as 
especificidades. Lembrou ainda que alguns cursos receberam avaliação três ou 
quatro por falta de técnicos em laboratórios. No entendimento do conselheiro 
Alessandro Girardi, se o trabalho da Comissão não atende a todos de forma mínima, 
deve-se solicitar ao MEC mais servidores. Solicitou que seja revisto o número de 
vagas para o Laboratório de Informática do Campus Alegrete. Apresentou uma lista 
de tarefas enviada pela servidora responsável pela Biblioteca do Campus Alegrete. 
O Vice-Presidente sugeriu a distribuição das vagas propostas pela Comissão e um 
retrabalho com as particularidades apontadas.. Decisão do Conselho: Aprovada a 
Proposta de Alocação de Vagas de TAEs com um voto contrário e uma abstenção. 
  
Às doze horas e vinte e cinco minutos, a Sessão foi interrompida para o almoço. Às 
quatroze horas e vinte minutos, foram reiniciada a Reunião.  

 
6. Assunto: Pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR 
U-S), conselheiros Daniela Vanila Nakalski Benetti, Edgar Salis Brasil Neto, Clara 
Caroline Barreto de Carvalho. 
6.1 Processo: 23100.000164/2008-70. Origem: Campus São Gabriel. Objeto: 
Ajuste de Implementação entre a UNIPAMPA e a FEPAGRO Forrageiras, 
objetivando o desenvolvimento do projeto de pesquisa “Manejo e Utilização de 



 

Recursos Naturais Nativos no Bioma Pampa”. Relatoria: Cons. Edgar Salis Brasil 
Neto. Parecer: Favorável à aprovação do Ajuste de Implementação. Decisão do 
Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 
6.2  Processo: 23100.001451/2010-11. Origem: Campus São Gabriel. Objeto: 
Termo Aditivo de Prorrogação do Convênio entre a UNIPAMPA e a Prefeitura 
Municipal de São Gabriel, objetivando o desenvolvimento do Projeto “Formação de 
Universitários Multiplicadores e Mapeamento do Perfil Epidemiológico no município 
de São Gabriel – Programa DST”. Relatoria: Cons. Daniela Vanila Nakalski Benetti. 
Parecer: Favorável à aprovação do Termo Aditivo. Decisão do Conselho: 
Aprovado por UNANIMIDADE o Termo Aditivo de Prorrogação do Convênio. 
6.3 Processo: 23100.000291/2011-74. Origem: Campi Bagé, Caçapava do Sul, 
Jaguarão e Uruguaiana. Objeto: Termo Aditivo ao Termo de Cooperação entre a 
UNIPAMPA, Secretaria de Educação do RS e UFRGS, visando a implementação do 
PIBID. Relatoria: Cons. Edgar Salis Brasil Neto. Parecer: Favorável à aprovação do 
Termo Aditivo de Cooperação. Decisão do Conselho: Aprovado por 
UNANIMIDADE. 
6.4 Processo: 23100.001561/2013-26. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: 
Análise da Assinatura ad referendum do Acordo de Transferência de Material a ser 
firmado entre a EMBRAPA e a UNIPAMPA, para o fim específico de Pesquisa na 
área de adaptação de porta-enxertos na região da Campanha. Relatoria: Cons. 
Edgar Salis Brasil Neto. Parecer: Favorável à aprovação da Assinatura ad 
referendum do Acordo. Decisão do Conselho: Aprovada com uma abstenção a 
assinatura ad referendum do Acordo de Transferência de Material. 
6.5 Processo: 23100.000792/2013-12. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: 
Termo de Permissão de Uso da Empresa Júnior “Da Terra Jr” no Campus Dom 
Pedrito, junto ao prédio da Ação Empreendedora. Relatoria: Clara Caroline Barrêto 
de Carvalho. Parecer: Favorável à aprovação do Termo. Decisão do Conselho: 
Aprovado por UNANIMIDADE o Termo de Permissão de Uso. 
6.6  Processo: 23100.000955/2013-67. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: 
Análise da assinatura ad referendum do Acordo de Cooperação 
UNIPAMPA/Embrapa e Outros, com a finalidade de conjugar esforços e recursos 
para a execução de um conjunto de ações com foco no desenvolvimento regional. 
Relatoria: Cons. Edgar Salis Brasil Neto. Parecer: Favorável à aprovação da 
assinatura ad referendum do Acordo de Cooperação UNIPAMPA/Embrapa e Outros. 
Decisão do Conselho: Aprovada por UNANIMIDADE a assinatura ad referendum 
do Acordo. 
 
7 Assunto: Parecer da Comissão Eleitoral Geral (CEG), conselheiros Dandara 
Fidélis Escouto, Diogo Alves Elwanger e Régis Sebben Paranhos. 
7.1 Processo: 23100.000519/2012-15 – Homologação do Resultado da Eleição 
de Representantes do Conselho Coordenador de Bibliotecas. Decisão do 
Conselho: Aprovada a homologação do resultado da Eleição de Representantes do 
Conselho Coordenador de Bibliotecas da UNIPAMPA com um voto contrário. 

 
8 Assunto: Parecer da Comissão de Planejamento e Orçamento, conselheiros 
Émerson Rizzatti e Adilson Oliveira. 
8.1 Processo: 23100.000870/2013-89. Origem: Campus Itaqui. Objeto: 
Proposta de Aquisição de Terreno para o Campus Itaqui. Relatoria: Cons. Émerson 
Oliveira Rizzatti. Parecer: Favorável à Proposta Aquisição de Terreno. O 
conselheiro Cleber Maus Alberto, Diretor do Campus Itaqui, explanou defendendo a 
ampliação da área do Campus em dez hectares. Justificou ser uma demanda antiga 



 

e necessária, principalmente para o Curso de Agronomia, ampliando assim os 
projetos de pesquisa e extensão. Salientou que essa área é contígua ao Campus, 
muito embora a extensão ainda não seja suficiente às necessidades da Unidade. 
Destacou também a existência de poço para a irrigação dos experimentos, sendo 
projeto do Campus difundir a tecnologia de irrigação na região. O conselheiro Sérgio 
Meth perguntou o valor total a ser pago e o conselheiro Marco Antonio Hansen 
questionou se houve tratativas com a Prefeitura ou com o Governo Federal para 
adquirir essa área, podendo assim aplicar os recursos da UNIPAMPA em outros fins. 
O Diretor do Campus disse que o custo de um hectare é de R$ 35.000,00 (trinta e 
cinco mil reais), totalizando R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Em 
resposta ao conselheiro Hansen, explicou que os estudos de custos foram sim todos 
levantados, mesmo que alguns tenham sido informais. O conselheiro Émerson 
ressaltou que o custo para essa aquisição realmente é viável. O conselheiro Cleber 
ressaltou não haver nenhum problema de contaminação na área. A conselheira 
Vanessa Dutra cientificou que na Prefeitura nada consta contra o licenciamento 
ambiental. O conselheiro Paulo Rodinei Soares Lopes perguntou se foi feito um 
levantamento do custo médio do hectare na região do Campus. Segundo o 
conselheiro Cleber, uma outra área de dez hectares, com um galpão e uma casa, 
distante três quilômetros do Campus, foi oferecida por R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais). Ainda de acordo com o professor Cleber, o atual proprietário fica ainda 
com oito hectares do terreno. O conselheiro Sérgio Meth sugeriu um contrato de 
promessa de compra e venda da área restante, dando prioridade à UNIPAMPA. A 
conselheira Vanessa explicou que a UNIPAMPA não é arrendatária, portanto, não 
pode ter preferência de compra. Decisão do Conselho: Aprovada a compra do 
terreno com uma abstenção. 
 
9 Assunto: Pedido de Vistas ao Processo nº 23100.001230/2013-96. 
Solicitante: Cons. Fernando Junges. Parecer: Favorável ao Credenciamento da 
docente Gabriela Silveira da Rosa. O conselheiro Fernando fez a leitura do Parecer 
que é favorável ao credenciamento da Professora Gabriela Silveira da Rosa no 
Programa de Pós-Graduação em Engenharias. 
 
10 Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE), conselheiros 
Elena Maria Billig Mello, Luciana Borba Benetti e Ricardo José Gunski. 
10.1 Processo: 23100.001230/2013-96. Origem: PROPG/Campus Alegrete. 
Objeto: Credenciamento Docente de Gabriela Silveira da Rosa no Programa de 
Pós-Graduação em Engenharias. Relatoria: Cons. Elisângela Pessôa. Parecer: 
Favorável à aprovação do Credenciamento. O Professor Almir pediu que se 
considere, ao se falar em PPEng, tanto Campus Alegrete quanto Campus Bagé.  
Decisão do Conselho: Aprovado com um voto contrário e uma abstenção. 
10.2 Processo: 23100.001537/2013-97. Origem: Campus Alegrete. Objeto: PPC 
do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Relatoria: Cons. Elisângela 
Pessôa. Parecer: Favorável à aprovação do PPC. Decisão do Conselho: Aprovado 
por UNANIMIDADE. 
10.3 Processo: 23100.001570/2013-17. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: 
PPC do Curso de Enologia. Relatoria: Cons. Elisângela Pessôa. Parecer: Favorável 
à aprovação do PPC do Curso de Bacharelado em Enologia. Decisão do Conselho: 
Aprovado com uma abstenção. 
10.4 Processo: 23100.001723/2013-26. Origem: Campus São Borja. Objeto: 
Solicitação de alteração do semestre de ingresso no Curso de Licenciatura em 
Ciências Humanas. Relatoria: Cons. Elisângela Pessôa. Parecer: Favorável à 



 

aprovação solicitada pelo Campus São Borja. Decisão do Conselho: Aprovado por 
UNANIMIDADE. 

  
11 Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN), cons. 
Diogo Alves Elwanger, Fernando Junges e Kênya Jéssyca Martins de Paiva. 
11.1 Processo: 23100.001223/2013-94. Origem: PROPG. Objeto: Proposta de 
Resolução com novas Normas para os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu 
da UNIPAMPA. Relatoria: Cons. Fernando Junges. Parecer: Favorável à aprovação 
da proposta de Resolução, com as alterações sugeridas. Após a leitura do Parecer 
pelo conselheiro Fernando, manifestaram-se os conselheiros Igor Poletto, Diogo 
Elwanger, Mauricio Vieira, Roberlaine Jorge, Elena Maria Billig Mello e Vanessa 
Dutra. A conselheira Elena solicitou vistas ao Processo.  
11.2 Processo: 23100.001475/2013-13. Origem: Pró-Reitoria de Graduação. 
Objeto: Proposta de Normatização para Uso do Nome Social de Travestis e 
Transexuais em Registros Acadêmicos. Relatoria: Cons. Diogo Elwanger.    
Parecer: Favorável à aprovação da Proposta, com as alterações sugeridas. Após a 
leitura do Parecer pelo conselheiro Diogo, a conselheira Elena ressaltou a 
importância dessa Norma interna considerando que desde 2010 os órgãos públicos 
no País já adotam o uso do nome social. Salientou também o respeito à pessoa, sua 
identidade, suas escolhas e principalmente ao seu direito como sujeito. Informou que 
a PROGRAD recebeu essa solicitação dos discentes, mas disse concordar com a 
abrangência sugerida pela Comissão. Solicitou a aprovação da Norma em respeito à 
diversidade e ao direito à educação. A conselheira Clara cumprimentou pela 
iniciativa e também solicitou a troca da nomenclatura “travestis” por “transgênero”. A 
CRN não se opôs à troca. Decisão do Conselho: Proposta aprovada por 
UNANIMIDADE. 
 
12 Assunto: Cronograma de Normas Pendentes. Origem: Gabinete da Reitoria. 
Objeto: Definição de prazos para apreciação das propostas. Apresentação: Prof. 
Almir Barros. 
12.1 Regimento da Reitoria (cons. Adilson, Claudia, Émerson e Hélvio): a 
Comissão marcou a apresentação para dezembro deste ano. 
12.2 Regimento dos Campi (cons. Dandara, Diogo, Fernando, Laura e Paulo): a 
Comissão explicou que somente após aprovadas as alterações no Estatuto e 
Regimento Geral é que poderão iniciar o Regimento. 
12.3 Revalidação de Diplomas Estrangeiros (Comissão Superior de Ensino): a 
Comissão se comprometeu em apresentar a Revalidação na Reunião de novembro. 
12.4 Programa de Desenvolvimento Acadêmico, Bolsas de Permanência e Plano 
de Assistência Estudantil (cons. Adilson, Anelise, Clara, Dandara, Kênya, Igor e 
Simone): segundo a Comissão, o Programa deve entrar na pauta da Reunião de 
setembro. 
12.5 Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (cons. Claudia, Jucenir, Kênya, 
Laura e Nádia): a Comissão informou que o Programa será apresentado na Reunião 
de setembro. 
12.6 Programa de Avaliação de Desempenho (cons. Anelise, Hector, Hélvio, 
Jucenir, Laura, Miriane e Vanessa): a Comissão fará a apresentação na Reunião de 
outubro. 
12.7 Alteração das Normas Eleitorais (cons. Dandara, Edgar e Hélvio): a Comissão 
apresentará o Edital para Eleição em setembro. 



 

12.8 Reformulação do Estatuto e do Regimento (cons. Anelise, Diogo, Edgar, 
Fernando e Vera): a Comissão se comprometeu em apresentar uma prévia das 
propostas na Reunião de novembro; 
12.9 Regimento do Hospital Veterinário (Direção do HUVet): o conselheiro 
Fernando Junges disse estarem aguardando que a Comissão no Campus apresente 
novamente o processo. 
 
13 Assuntos Gerais 
13.1 O conselheiro Domingos Sávio solicitou esclarecimentos sobre o Curso de 
Direito em São Borja e Santana do Livramento. Segundo o conselheiro, causou 
estranheza a notícia da visita do MEC ao Campus Santana do Livramento veiculada 
na imprensa, mas não publicada no Portal da Universidade. Questionou também a 
falta de pronunciamento por parte da ACS. Considerou ainda não estar havendo 
transparência no processo com relação ao Campus São Borja. Cobrou da Reitoria a 
mesma mobilização da sociedade e dos políticos de São Borja. Também se 
manifestou contra o direito de voto dos Pró-Reitores no conselho. Finalizando, 
salientou a importância das cidades menos desenvolvidas terem campi melhor 
estruturados do que os campi localizados em cidades mais desenvolvidas, como 
prevê o PDI. Com relação ao Curso de Direito, a Presidente disse estarem apenas 
aguardando a liberação de oferta pelo MEC. Quanto à publicação de notícias no 
Portal, mencionou a possibilidade de todo curso avaliado e autorizado se tornar 
noticia. Pediu à conselheira Vanessa Dutra para falar sobre a questão da 
transparência citada pelo conselheiro.. Ainda lembrou que a UNIPAMPA iniciou com 
algumas Unidades tendo dez cursos e outros apenas um. Afirmou não ser intenção 
da gestão interromper o crescimento da Universidade. Destacou também que a 
partir das decisões internas tratarão com o MEC o incremento da estrutura física e 
de pessoal. A conselheira Vanessa resgatou o momento da inserção do Curso de 
Direito. Lembrou da reunião realizada com os campi São Borja e Santana do 
Livramento e da sugestão de que fizessem dois pedidos com relação ao Curso de 
Direito, tendo sido optado por um único pedido com o Campus São Borja sendo uma 
extensão do Campus Santana do Livramento. Salientou que na visita dos 
avaliadores, consta no parecer “ressalto que a Comissão própria avaliou o Curso em 
Santana do Livramento” e é mencionado na página sete: “que era desnecessário 
fazer menções ao Campus São Borja, uma vez que o PPC é referente à realidade 
de Santana do Livramento”. Continuando, a conselheira comunicou que haverá um 
novo processo, com novos pedidos para o Campus São Borja. Informou ter 
conversado com o Diretor do Campus São Borja na semana passada quando 
informou que o protocolo e-MEC para pedir autorização para o Curso de Direito está 
fechado com ordem do Ministro, constando em e-mail da Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior (SERES) que: “só será reaberto quando definirem 
um outro ato regulatório que está sendo discutido com a OAB (imagino que até o 
final do ano). Atenciosamente, Gabinete da SERES”.. Afirmou que o Campus São 
Borja terá de passar por todo o processo de avaliação passado pelo Campus 
Santana do Livramento. O conselheiro Hector Soares relatou ter pedido à ACS a 
divulgação sobre a aprovação do Curso de Direito, mas ressaltou lhe ter sido 
alegado ser política da ACS não divulgar as aprovações de cursos de graduação. 
Contudo, recentemente, de acordo com o conselheiro, a Assessoria solicitou um 
documento para servir como base para a divulgação acerca da aprovação do Curso 
de Direito. Com relação ao ato regulatório do Curso, ressaltou terem seguido o 
regulamento. Salientou haver um conflito de interesses entre a Universidade e o 
MEC. Portanto, defendeu uma articulação política para a implantação do Curso. A 



 

conselheira Vanessa disse que o Curso foi aprovado com cinquenta vagas em 
Santana do Livramento. Sugeriu que os campi façam uma consulta jurídica, com a 
ajuda da CONJUR, no MEC. A Reitora propôs uma nova visita à SERES com 
representantes dos campi São Borja e Santana do Livramento. Segundo o 
conselheiro Ronaldo Colvero, o entendimento é da necessidade de dois atos de 
autorização para o Curso. Enfatizou a importância de serem compartilhadas as 
informações a respeito do processo. O conselheiro Miro Bacin solicitou uma notícia 
ou um comunicado à comunidade de São Borja destacando os esforços da 
UNIPAMPA para a implantação do Curso. A Presidente informou terem ressaltado 
ao Prefeito e à Câmara Municipal de São Borja o compromisso da Universidade com 
a implantação do Curso. O conselheiro Ronaldo parabenizou a Reitoria pela compra 
dos livros de Direito para o Campus São Borja. O conselheiro Sávio destacou que 
seu compromisso é contribuir com a Universidade. Disse concordar com a 
proposição da Vanessa a respeito da consulta jurídica. O conselheiro Marco Antonio 
Hansen falou da importância de constar no PDI as necessidades de novos cursos. 
Defendeu o pedido de novas vagas docentes.  
13.2 O conselheiro Émerson Rizzatti pediu esclarecimentos sobre o Calendário de 
Formaturas. De acordo com a conselheira Elena Billig Mello, os diretores enviarão a 
proposta de datas à PROGRAD até o dia seguinte, quando então será providenciada 
a Portaria referente ao Calendário.  
13.3 Em seguida, o conselheiro Sérgio Meth solicitou ingresso na Comissão que 
trabalhará com a Comissão de Ética e propôs a interrupção temporária das 
atividades dessa Comissão em função de não ter sido estabelecido o contraditório. 
O conselheiro defendeu que o Regulamento da Comissão de Ética seja apreciado 
pelo CONSUNI. O conselheiro Hector disse que não poderá participar da Comissão 
acerca da Comissão de Ética em função de compromissos profissionais. Considerou 
sensata uma possível suspensão dos processos em tramitação na Comissão de 
Ética enquanto essa outra Comissão estiver trabalhando na reformulação da 
Comissão de Ética, embora não tenha certeza se legalmente isso é possível. A 
Presidente destacou que não criaram uma Comissão para avaliar a Comissão de 
Ética, mas sim disponibilizaram interlocutores para discutir e propor ações. Afirmou 
que o entendimento da Comissão de Ética, da Comissão de Ética Pública (CEP) e 
da CONJUR é de que não é possível interromper os trabalhos da Comissão na 
UNIPAMPA. Também destacou que as sugestões de modificação para a Resolução 
são um direito dos conselheiros. O conselheiro Sérgio demonstrou preocupação 
quanto ao fato do CONSUNI não ter ingerência sobre a Comissão. A Presidente 
ressaltou ter o conselheiro Sérgio duas opções: 1) propor alterações na Resolução 
da Comissão; 2) encaminhar ressalvas à CEP. O conselheiro Sérgio falou da 
importância do Conselho enviar uma proposta à CEP relacionada à Comissão de 
Ética da UNIPAMPA. O conselheiro Hector enfatizou a importância de um parecer 
da CEP acerca da Comissão da Universidade. O conselheiro Diogo Elwanger 
também pediu dispensa dessa Comissão. A Professora Ulrika Arns então destacou 
que será feita uma consulta à CEP sobre a possibilidade de suspenderem as 
atividades da Comissão de Ética. 
13.4 Na sequência, a conselheira Kênya de Paiva solicitou esclarecimentos sobre 
a data do SIEPE. Sugeriu que o SIEPE passe para a primeira ou segunda semana 
de volta às aulas. Também propôs a conselheira Clara Clara Caroline Barrêto como 
membro da Comissão do Regimento das Comissões Superiores. A Presidente 
afirmou não haver possibilidade de alterar a data do SIEPE. O Vice-Presidente 
justificou as datas escolhidas para o SIEPE em função das alterações no Calendário 
Acadêmico e do conflito com o feriado do servidor público e com a realização do 



 

ENEM. A conselheira Elena reiterou a justificativa apresentada pelo Professor Almir. 
O conselheiro Eduardo Ceretta ressaltou ser imprescindível um evento da 
UNIPAMPA para avaliação das bolsas CNPq e FAPERGS. O conselheiro Luciano 
dos Santos lembrou que durante o período da greve os mais prejudicados foram os 
alunos, tanto financeiramente como profissionalmente. Considerou as atuais datas 
do SIEPE como um novo prejuízo aos estudantes. A conselheira Kênya defendeu o 
direito ao recesso. Cobrou também vontade política por parte dos conselheiros em 
alterar a data do evento. O conselheiro Paulo Rodinei Soares considerou o período 
do evento prejudicial também aos professores. O conselheiro Maurício Vieira afirmou 
que o trabalho é em prol do aluno. Portanto, sugeriu que o assunto fosse colocado 
em votação a partir da proposição dos representantes discentes. O conselheiro 
Leonardo Bidese de Pinho ponderou já estarem com mais de quinhentos inscritos 
para o SIEPE. O conselheiro Hector propôs a participação facultativa no evento. A 
conselheira Clara reforçou a proposta de alteração na data do SIEPE. Ainda 
salientou, conjuntamente com a conselheira Kênya, que os quinhentos inscritos se 
devem à obrigatoriedade dos bolsistas apresentarem trabalhos. O conselheiro 
Ceretta explicou que não se pode flexibilizar o que já consta no Edital. Ressaltou 
caber aos bolsistas seguirem as regras estabelecidas pelo CNPq e pela FAPERGS. 
A conselheira Clara questionou se dessa forma a Universidade cumpre com seu 
papel social. A conselheira Kênya pediu a especificação no site do evento dos 
motivos para a escolha dessas datas e também a publicação no site de uma 
manifestação de contrariedade por parte da representação discente com relação a 
essas datas. A Presidente solicitou à representação discente uma comunicação 
direta à Comissão do SIEPE a respeito do assunto. 
13.5 Dando prosseguimento, o conselheiro Carlos Dilli informou sobre o Vigésimo 
Sétimo Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia Agrícola, que ocorrerá 
de vinte e dois a vinte e sete de setembro, em Alegrete, sendo organizado pela 
UNIPAMPA juntamente com o Instituto Federal Farroupilha. 
13.6 Logo após, o conselheiro Jucenir da Rocha falou sobre a Paralisação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação, na próxima sexta-feira. Destacou a 
importância do Movimento e convidou todos a participarem. 
13.7 Em seguida, o conselheiro Adilson de Oliveira propôs um grupo de trabalho 
para estudar a possibilidade de uma fundação de fomento e apoio à Universidade. O 
conselheiro Ronaldo reiterou a proposta. A conselheira Clara considerou 
contraditório uma fundação numa universidade pública. Defendeu um trabalho 
minucioso de avaliação antes de se decidir pela implantação de uma fundação 
universitária. O conselheiro Ceretta manifestou a importância de se compreender o 
papel da Fundação no auxílio às demandas da Universidade. Disse entender que 
atualmente a UNIPAMPA não tem como dar sustentação a uma fundação. O 
conselheiro Sérgio manifestou apoio à ideia de implantar uma fundação como forma 
de desvencilhar os processos da burocracia institucional. Para o conselheiro Sávio, 
uma fundação é um reforço para a pesquisa, o ensino e a extensão. O conselheiro 
Adilson ponderou que a proposição é somente de formação de um grupo para 
estudar a possibilidade de criação de uma fundação. Foram definidos os seguintes 
conselheiros para compor o grupo: Adilson, Sérgio, Marco Hansen, Fernando, Clara, 
Kênya e Ronaldo. 
13.8 O conselheiro João Cleber falou a implantação do curso de medicina e fez 
questão de registrar o nível intelectual dos trabalhos apresentados, mesmo após um 
dia exaustivo de discussão. Introduziu a sua fala com a leitura de dois segmentos de 
ata, sendo a primeira do Conselho do Campus Uruguaiana, a segunda, do 
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maio de 2012. Em assuntos gerais o professor Carlos Dutra, diretor do Campus, 
consultou o Conselho quanto à implantação do curso de Medicina em Uruguaiana, 
considerando que o MEC pretende ampliar a oferta de cursos de Medicina no país, 
tendo em vista a necessidade de médicos no interior do RS, conforme reportagem 
do Jornal Zero Hora em 19/05/2012.[...]” Naquela ocasião os conselheiros 
manifestaram-se unanimemente favoráveis à proposição. No mês seguinte, em 
28/06/2012, neste mesmo Campus, “[...] o conselheiro Reinaldo Charão pediu 
inclusão de pauta de informe da comissão de Acessibilidade e também discussão 
acerca do movimento pelo hospital público regional e pelo curso de Medicina em 
Uruguaiana. [...] O conselheiro Carlos Dutra enfatizou a mobilização no Campus 
Uruguaiana para a criação do Curso de Medicina e para a instalação do Hospital 
Federal. [...]”. Seguindo, o conselheiro João Cleber salientou que o Programa mais 
Médicos dá a oportunidade às regiões da fronteira oeste e campanha, corrigirem 
uma falha no índice de desenvolvimento humano da região. Disse ainda, que o 
Campus Uruguaiana, por sua característica, tem uma vocação para implantar o 
Curso de Medicina pois tem ali áreas da saúde e que há um movimento 
extremamente forte para a implantação de Hospital Regional Federal Universitário 
na cidade de Uruguaiana. Esse movimento brota de movimentos sociais e encontra 
guarida na representação política local e regional. Salientou que a UNIPAMPA tem 
uma grande oportunidade de qualificar e desenvolver a saúde dos municípios 
localizados na Fronteira Oeste e Campanha pois essas regiões apresentam uma 
clara necessidade para esse desenvolvimento. Encerrou sua fala com um apelo para 
que juntos com a Reitoria façam um manifesto de apoio para alavancar a instalação 
do projeto de Medicina bem como do Hospital Regional Federal Universitário em 
Uruguaiana, considerando que o Campus Uruguaiana possui uma natural vocação 
às áreas da saúde. O conselheiro Fernando Junges considerou importantíssima a 
colocação do conselheiro João Cleber e disse ser fundamental que este Conselho 
acolha essa demanda como institucional, partindo do Campus Uruguaiana, e que 
não se pode mudar a política instituída até hoje  mas também faz uma ressalva, não 
partindo exclusivamente do Campus Bagé mas de Bagé, sobre a movimentação da 
Prefeitura de Bagé em parceria com a URCAMP para a abertura de um Curso de 
Medicina na cidade.  Salientou que a URCAMP possui um Hospital privado que 
poderia ou não ser utilizado pela Universidade. Considera importante o acolhimento 
deste Conselho à demanda, publicar a Moção de Apoio para a UNIPAMPA e estudar 
a viabilidade também de estender essa discussão. Informou que ainda não fizeram 
isso no Campus Bagé por não terem a vocação da área da saúde mas que podem 
estudar a demanda regional. Disse que se houver um movimento do próprio 
Ministério, a UNIPAMPA compra a ideia e estuda a viabilidade, desde que haja 
manifestação do movimento mais médicos e a Universidade se coloque à 
disposição, em conjunto com as parcerias dos municípios. Solicitou a inclusão em 
pauta e reforçou as palavras do conselheiro João Cleber como sendo esta uma 
demanda da UNIPAMPA. Dando sequência, o conselheiro Ronaldo cumprimentou o 
movimento em Uruguaiana e registrou que há um movimento da comunidade em 
São Borja, organizado pelo Prefeito Municipal em apoio à instalação do curso de 
Medicina em Uruguaiana e outros prefeitos daquela região que reuniram-se e 
fizeram um manifesto já entregue ao Prefeito Schneider, de Uruguaiana. Disse que é 
importante estudarem a possibilidade de data de implantação e que as residências 
possam ser realizadas nas cidades onde há Campus da UNIPAMPA. Deu seu apoio 
a criação do Curso de Medicina no Campus Uruguaiana, mas considera importante 
o pensamento de as demais cidades sejam também beneficiadas. O conselheiro 
Sérgio salientou que em Bagé a URCAMP possui um Hospital Universitário e que 



 

ele vem buscando aproximar as duas instituições. Disse que uma colaboração tão 
desejada entre essas instituições na área da Medicina seria muito bem vinda a toda 
comunidade e, no seu entendimento pensa que a implantação possa ser feita já para 
o ano que vem. Disse não saber como será institucionalmente, mas que esse é o 
seu pensamento. A Presidente salientou ser fundamental a manifestação do 
conselheiro João Cleber, com o grupo de Uruguaiana, olhando atentamente para 
uma proposta diferenciada para um Curso de Medicina na UNIPAMPA e entende 
que esse apoio e sinalização do Conselho para que esse grupo continue e 
apresente ao Coletivo uma proposta político-pedagógica com o perfil que 
entendemos ser o adequado e com isso levarmos ao MEC para aprovação e 
estruturação das demandas necessárias e aí estudarmos as possibilidades de 
quando e como implantar. Nesse contexto, olhar a situação da UNIPAMPA como um 
todo e as possibilidades futuras de articulações, pensando Bagé e os outros 
Campus, de que forma nesse contexto de que o campus da saúde é o Campus 
Uruguaiana viabilizarmos um Curso de Medicina da Universidade Federal do 
Pampa. Disse entender que o apoio que o conselheiro João Cleber coloca, como 
diretor daquela Unidade é: temos o sinal deste Conselho para avançarmos na 
proposta do projeto político-pedagógico do Curso de Medicina em Uruguaiana e 
apresentá-lo a este Conselho Superior, desta forma retornar a sinalização ao MEC o 
interesse da UNIPAMPA em contribuir com o Programa mais Médicos, independente 
das várias e possíveis articulações com municípios e instituições que possam fazer. 
Com a concordância dos conselheiros em apoio ao movimento do Campus 
Uruguaiana, a Presidente comunicou ao conselheiro João Cleber que estará 
sinalizando ao MEC que apresentarão, o mais breve possível, um cronograma com 
uma proposta do Curso de Medicina na UNIPAMPA.  
13.9 A conselheira Vanessa, a pedido da conselheira Daniela Benetti, comunicou 
que a escolha do Auditório do Campus Santana do Livramento para esta Reunião se 
deu em razão das várias obras em andamento no Campus e das salas de aula 
estarem ocupadas. Segundo a conselheira Vanessa, mesmo tendo ficado 
estabelecido que todos os eventos da Universidade deveriam ser em locais com 
acessibilidade, a Direção do Campus optou pelo Auditório para manter a Sessão 
dentro do ambiente universitário. 

 
Nada mais havendo a tratar, às dezenove 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. As declarações desta Reunião estão gravadas e disponíveis para 
consulta. 
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