
 
 
 

ATA Nº 04 – 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dez, às nove horas e trinta minutos, no auditório do 1 
Prédio 700 do Campus Uruguaiana, teve início a Quarta Reunião Ordinária do Conselho Universitário da 2 
UNIPAMPA. Presentes: Maria Beatriz Luce (Presidente), Norberto Hoppen (Vice-Presidente), os 3 
conselheiros Cláudia Denise da Silveira Tôndolo, Everton Bonow, Luiz Osório dos Santos, Eduardo Ceretta 4 
Moreira, Lúcia Helena Vinadé, Laura Regina Fonseca, Vinícius Garcia, Almir Barros Neto, Fernando 5 
Junges, Maximilian Fries, Nádia Bucco, José Jacques Leão, Maria de Fátima Ribeiro, Débora  Nayar Hoff, 6 
Denise da Silva, Ricardo Gunski, Carlos Dutra, Tisa Echevarria Leite, Jeferson Goularte,  Flavi Lisboa Filho, 7 
Felipe Carpes, Marcelo Pinto, Ana Paula Ferreira, Luciana Kopp, Jefferson da Rocha,  Gihad Mohamad, 8 
Maristela Sawitzki, Daniel Nedel, Marco Antonio Hansen, Andrés Cañedo, Cátia Goulart,  Carlos Arthur 9 
Dias, Felipe Ethur, Roger Machado, Frank Pahim, Márcio Cordeiro, Rômulo Lupatini, Patrícia Maurer, 10 
Vanessa Espíndola, Cássia Fernandes e Diego Bulsing. Dando início aos trabalhos, a Presidente Maria 11 
Beatriz agradeceu a acolhida dada pelos servidores do Campus Uruguaiana. Antecipando o item Assuntos 12 
Gerais, a Presidente solicitou que os membros da Comissão Comunidade Externa se articulassem com os 13 
membros da Comissão de Elaboração do Regimento Geral, pois a metodologia de indicação dos membros 14 
da Comunidade Externa, seja para o Conselho Universitário, para os Conselhos de Campus, para os 15 
Conselhos de Cursos ou mesmo para o Conselho do Hospital Veterinário deveria estar de acordo com as 16 
normas do Regimento Geral. Disse também a Presidente que a Comissão de Convênios deve receber as 17 
propostas para análise antes de serem assinadas, mas que algumas vezes, pela urgência do projeto, a 18 
aprovação é feita ad referendum. A Presidente do CONSUNI recomendou à Comissão de Legislação e 19 
Normas estudar as novas normas propostas para a Universidade. Propôs a criação de uma comissão 20 
designada para pensar as Comissões Superiores e as formas de articulações. A Presidente pediu aos 21 
membros que compõem cada comissão que se articulassem para fazerem um relato na Reunião sobre o 22 
andamento dos assuntos pertinentes a cada uma das comissões. Comentando o primeiro ponto da pauta, 23 
comunicou estarem as atas da segunda e terceira reuniões ordinárias muito extensas, pois a apresentação 24 
do planejamento da Universidade ocupou grande parte do conteúdo. Foi solicitado ao conselheiro Luiz 25 
Osório Rocha dos Santos auxiliar a Secretaria a fazer o sumário. A Presidente propôs que todos os 26 
conselheiros recebessem as atas para vistas, mas apenas dois conselheiros ficassem com a obrigação de 27 
comunicar formalmente que as atas estão em condições de serem submetidas à aprovação do Conselho. 28 
Caso algum conselheiro não concordasse, ou mesmo houvesse a necessidade de alterar alguma fala, faria 29 
contato direto com esses “conselheiros relatores”.  Para isso, solicitou a disponibilidade de dois conselheiros 30 
em apoio à Secretaria, como relatores dessas duas atas e talvez das próximas, para que fizessem o 31 
encaminhamento de voto ao plenário. As professoras Cátia Goulart e Ana Paula Ferreira candidataram-se e 32 
receberam os agradecimentos da Mesa. Segundo ponto de pauta: a Presidente informou ter sido de 33 
responsabilidade da Reitora a publicação da Resolução 1/2010 do CONSUNI e que o prazo de dez dias 34 
para respostas a recursos, tanto na fase de inscrição como na fase final dos concursos, levaria a 35 
Universidade a exceder, neste ano, o prazo desejável para o encaminhamento dos concursos. Então, foi 36 
necessário alterar esse prazo para os trinta e nove novos concursos abertos, decidindo-se pelo 37 
encurtamento do prazo de respostas a recursos para cinco dias. A Reitora e Presidente do Conselho, Maria 38 
Beatriz Luce, sentiu-se na obrigação de colocar essa decisão para referendo dos conselheiros. Não 39 
havendo nenhuma manifestação em contrário, a Presidente agradeceu o apoio à aprovação da Resolução 40 
1/2010. No terceiro ponto da pauta, a Reitora informou ao Conselho Universitário da entrega, na semana 41 
anterior, da escritura de doação de uma área da Prefeitura Municipal de Alegrete ao Campus Alegrete. O 42 
destaque foi feito porque, segundo o Estatuto, qualquer variação patrimonial, tanto para maior ou para 43 
menor, é privativa de deliberação do CONSUNI. O Diretor do Campus, Professor Almir Barros da Silva 44 
Santos Neto, teceu comentários sobre o processo de doação que mobilizou a Câmara de Vereadores 45 
daquela cidade, os funcionários do Cartório de Imóveis de Alegrete, a comunidade estudantil do Campus 46 
Alegrete bem como o quadro da Universidade naquele Campus. Enfatizou o conselheiro Almir que foi 47 
mostrado à Prefeitura de Alegrete o potencial de retorno ao município mediante essa doação. A Presidente 48 
elogiou o trabalho da Direção e agradeceu o empenho de todos. Passando ao item quatro da pauta, 49 
informou aos conselheiros que o número de registro para processos da Universidade é o 23.100 (vinte três 50 



 

mil e cem), o qual identificará todos os processos da UNIPAMPA. Em seguida, comentou sobre o 51 
encaminhamento do Projeto de Gratificação por Encargo de Cursos e Concursos à Comissão de 52 
Regimentos e Normas para que, se possível, na próxima reunião, já pudessem apresentar parecer para 53 
instruir a apreciação em plenário. Salientou ser uma norma que, mesmo habilitando o pagamento a esse 54 
título, impõe várias restrições. Segundo a Presidente, as normas foram trabalhadas por uma Comissão 55 
Especial com o apoio da Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação e atendem aos requisitos da Legislação 56 
em vigor; por causa da natureza da matéria, as normas seriam aproveitadas pelo Núcleo de 57 
Desenvolvimento de Pessoal, na promoção de cursos e eventualmente na organização dos próximos 58 
concursos. Passando ao próximo assunto da pauta: Normas para a Colação de Grau em Cursos de 59 
Graduação, informou que estava sendo apresentado ao Conselho, sem parecer prévio da Comissão de 60 
Regimentos e Normas, devido à necessidade de deliberação imediata. O conselheiro José Domingos Leão 61 
expôs a proposta de norma sobre o processo de Colação de Grau, valorizando esse ato de natureza 62 
acadêmica e institucional, como está sendo retomado pelas universidades federais.  A Presidente comentou 63 
sobre o assédio feito pelas empresas promotoras de festas aos estudantes da UNIPAMPA no recinto da 64 
Universidade e que essas desconhecem o princípio de gratuidade integral das universidades federais do 65 
Brasil. Continuando, o conselheiro José Domingos Jacques Leão fez a leitura da proposta com as Normas 66 
para a Colação de Grau. A conselheira Lúcia Vinadé comentou sobre a Portaria 726/2010 que já está 67 
publicada e define a data da Colação de Grau. Com a palavra, a conselheira Nádia Bucco teceu 68 
comentários sobre os critérios adotados e norteadores da criação das Normas Acadêmicas para a Colação 69 
de Grau. Ela ainda informou que o cerimonial das formaturas está sendo trabalhado pelas servidoras 70 
Relações Públicas da Universidade. A Presidente do Conselho solicitou ao Vice-Presidente o 71 
esclarecimento de alguns pontos do projeto. O Professor Norberto disse ser o objetivo da UNIPAMPA criar 72 
um processo administrativo suficientemente ágil para entregar o diploma original na própria cerimônia de 73 
Colação de Grau. Comentou que o aluno deve, como consta no projeto, estar quite com as obrigações civis 74 
e acadêmicas. Salientou que a condução e finalização do processo acadêmico compete à Reitoria. Sobre a 75 
confecção dos diplomas, disse ser importante o uso de papel seguro, pré-numerado pela Casa da Moeda, e 76 
que as impressoras já estão sendo especificadas. Ainda segundo o Professor Norberto, as Secretarias 77 
Acadêmicas dos Campus estão trabalhando em paralelo nesse sentido, dando todo o suporte necessário. A 78 
Presidente passou a palavra aos conselheiros que se manifestaram e pediram esclarecimentos sobre 79 
alguns tópicos do projeto. A conselheira Cássia Camila lembrou haver várias comissões de formandos e 80 
solicitou a correção gramatical de alguns artigos. O conselheiro Rômulo perguntou por que o diploma não 81 
pode ser entregue no Campus, em caso de Colação de Grau em Gabinete. Em resposta, o Professor 82 
Norberto esclareceu haver a necessidade de assinatura do formando perante autoridade em ato solene. 83 
Explicou: a Colação em Gabinete ocorre por motivo de força maior, quando o formando necessita antecipar 84 
a formatura por motivo de concurso público, ou por questões de estudo – o aluno viaja para continuar sua 85 
formação no estrangeiro – e outra situação é quando o aluno já está trabalhando fora do local do Campus e 86 
não consegue comparecer à solenidade.  O conselheiro Carlos Arthur inquiriu sobre a necessidade de 87 
constar a expressão “força maior”. A Professora Maria Beatriz argumentou favoravelmente ao uso da 88 
expressão, já que a Universidade é responsável pela educação para a cidadania, a solidariedade, o trabalho 89 
coletivo e o espírito de grupo, desde o dia do ingresso até o dia da formatura. Ela ressaltou ser a Colação 90 
de Grau um momento obrigatório, mas a pessoa pode estar legalmente representada. Para os casos 91 
realmente excepcionais, há a colação em Gabinete, mas deve-se ser muito exigente quanto à justificativa, 92 
inclusive que seja documentada. A acadêmica e conselheira Cássia perguntou sobre a emissão dos 93 
convites. A Presidente do Conselho fez saber que serão confeccionados pela Universidade, e os estudantes 94 
receberão um número de convites atendendo a necessidade de cada acadêmico. A Reitora comprometeu-95 
se com os conselheiros discentes de, após a reunião do Conselho, encontrar-se com os formandos do 96 
Campus Uruguaiana para esclarecer as dúvidas colocadas. O conselheiro Marcelo Cezar Pinto questionou 97 
a formação de outra comissão, por acreditar que as Coordenações Acadêmicas poderiam fazer esse 98 
atendimento. Em resposta, o conselheiro Felipe Ethur argumentou que acarretaria excesso de 99 
responsabilidade às Secretarias Acadêmicas, pois elas não têm a responsabilidade do cerimonial. 100 
Manifestaram-se ainda os conselheiros Carlos Arthur, Lúcia Helena Vinadé, Maristela Sawitzki e Norberto 101 
Hoppen. A Presidente colocou em votação a proposta de inserção de um novo artigo entre os artigos 102 
segundo e terceiro com a seguinte redação: “O pedido de Colação de Grau poderá ser feito pelos 103 
estudantes que estiverem regularmente matriculados e com possibilidade de perfazer a integralidade do 104 
curso de graduação ao final do semestre de referência”. O Conselho votou e aprovou a inserção do novo 105 
artigo. Continuando, manifestaram-se os conselheiros Maurício Vieira, Luiz Osório, Roger Machado, Daniel 106 
Nedel, Felipe Ethur e o Vice-Presidente Norberto Hoppen. A Presidente salientou haver a obrigatoriedade 107 
do formando estar matriculado para solicitar a Colação de Grau. O artigo terceiro foi votado e aprovado 108 
pelos conselheiros. Os conselheiros aprovaram o artigo quarto com a seguinte redação: “A Comissão Local 109 
de Formatura será composta por dois servidores técnico-administrativos em Educação (pelo menos um 110 
deles da Secretaria Acadêmica), por dois docentes e por um representante da Comissão de Formandos de 111 
cada curso”. O conselheiro Jefferson Marçal da Rocha pediu a especificação na Norma de quais são as 112 
atribuições e qual a vigência da Comissão Local de Formatura. A Presidente salientou a vigência semestral 113 



 

da Comissão. Conforme a Presidente, as fotografias e os vídeos, por se tratarem de registros de um 114 
momento institucional, serão colocados à disposição num depositório digital de onde poderão ser copiados 115 
pelos formandos de forma totalmente gratuita. Após uma pausa, a Presidente do CONSUNI, Maria Beatriz 116 
Luce, retomou a Reunião recapitulando a aprovação dos artigos primeiro, segundo, terceiro e quarto. 117 
Passando ao artigo quinto e a seus incisos, o conselheiro Marco Hansen solicitou esclarecimentos sobre a 118 
documentação necessária, prevista no inciso um desse artigo. Em resposta, o Vice-Presidente explicou 119 
serem obrigatórios os documentos externos, como o Certificado Militar, que futuramente seriam 120 
automatizados. Como não houve mais questionamentos, o artigo foi aprovado. A conselheira Ana Paula 121 
sugeriu o uso do termo “formando” em todo o texto. A sugestão foi acolhida pela Mesa. O artigo sexto foi 122 
aprovado com a redação sugerida pela conselheira Cássia Fernandes: “A Comissão de Formandos será 123 
composta por prováveis formandos, sendo sua composição responsabilidade da respectiva turma”. 124 
Parágrafo único: “A composição desta Comissão deverá ser comunicada ao Coordenador Acadêmico”. O 125 
artigo sétimo foi aprovado com alterações, tendo cinco abstenções. O inciso um passou a ter a seguinte 126 
redação proposta pela conselheira Maristela Sawitzki: “Indicar o seu representante à Comissão Local de 127 
Formatura”. O conselheiro Carlos Arthur sugeriu a supressão do inciso cinco e a alteração do inciso quatro. 128 
Com a concordância dos presentes, o inciso quatro passou a ter a seguinte redação: “Acompanhar e dar 129 
ciência aos formandos do curso sobre o andamento do processo de Colação de Grau e a organização da 130 
cerimônia”. A conselheira Maristela comunicou aos membros do Conselho o recebimento de manifestações 131 
dos formandos do Curso de Enfermagem não concordando que a organização da cerimônia de Colação de 132 
Grau fosse feita pela Reitoria. A Presidente do Conselho explicou que estava sendo desenvolvido um 133 
trabalho de qualidade e seria apresentado às turmas dos formandos com mostras de cerimônias de Colação 134 
de Grau em diversas universidades públicas do País. Enfatizou não ter dúvidas em relação à qualidade do 135 
cerimonial a ser oferecido aos formandos da UNIPAMPA. Na sequência, apreciou-se o artigo oitavo, sendo 136 
aprovado na íntegra. O artigo nono também foi aprovado sem emendas ou alterações. Em votação, o artigo 137 
dez foi aprovado por UNANIMIDADE. O artigo onze foi aprovado com a seguinte redação: “O Diploma, 138 
quando não entregue durante a Cerimônia de Colação de Grau, será retirado pelo titular ou procurador, no 139 
local determinado pela Reitoria, em data posterior à formatura”. Essa Resolução passou a viger na data de 140 
vinte e sete de abril de dois mil e dez. Às dezoito horas e trinta minutos, a Presidente suspendeu a Reunião, 141 
marcando sua continuidade para o dia vinte e oito, às nove horas. Os trabalhos foram reiniciados às nove 142 
horas do dia vinte e oito de abril de dois mil e dez com a presença dos conselheiros nominados no início 143 
desta Ata. Como primeiro assunto a ser apresentado, a Presidente da Mesa, Maria Beatriz Luce, trouxe o 144 
Projeto de Mestrado Profissional em Ensino de Física, proposto pelo Campus Bagé. Projeto que responde à 145 
edital específico da CAPES. Sendo a primeira vez que o Conselho aprecia matéria dessa natureza, a 146 
Reitora enfatizou a necessidade de uma base conceitual e normativa para ser analisada. Manifestaram-se 147 
sobre o assunto os conselheiros Daniel Nedel, Eduardo Ceretta Moreira, Norberto Hoppen, Nádia Bucco, 148 
Lúcia Vinadé e Marcelo Cezar Pinto. A Professora Maria Beatriz lembrou que para ser credenciada como 149 
Universidade, a UNIPAMPA precisa ter, pelo menos, quatro programas de mestrado e dois de doutorado, 150 
salientando que os programas devem ter qualidade para obter esse reconhecimento. Passando ao sexto 151 
item da pauta, a Presidente do Conselho, Professora Maria Beatriz Luce, concedeu a palavra aos 152 
conselheiros Vinícius Garcia, Fernando Junges e Daniel Nedel, que fizeram uma breve explanação da 153 
proposta de criação do Mestrado Profissional em Ensino de Física, no Campus Bagé. Dadas as 154 
considerações apresentadas, depois de dirimidas todas as dúvidas, tal proposição foi aprovada por 155 
UNANIMIDADE. Em razão da Presidente do Conselho ter horário marcado com a Direção da Justiça 156 
Federal, onde tratará de assuntos pertinentes à UNIPAMPA, o Vice-Presidente, Norberto Hoppen, assumiu 157 
a condução da Reunião, sugerindo a inversão da pauta e solicitando que passassem a discutir o item 7.2: 158 
Publicação do Edital 41/2010 referente ao Concurso Público de Provas e Títulos para Cargos de Professor 159 
Adjunto e Assistente na Carreira do Magistério Superior da UNIPAMPA. Com a anuência dos conselheiros, 160 
o Professor Norberto discorreu sobre o número de vagas disponíveis e sobre as futuras nomeações, 161 
considerando o período eleitoral. Citou também a proposta de adequação de disciplinas, a substituição e 162 
remoção de docentes, a colocação de mais cento e trinta e oito vagas em editais sucessivos, sendo cem 163 
para nomeação no primeiro semestre do próximo ano. Solicitou aos conselheiros que formassem uma 164 
comissão para a alocação de vagas para docentes. A conselheira Maristela Sawitzki ratificou a necessidade 165 
de uma política para a alocação de vagas docentes nos Campus. O conselheiro Andrés Cañedo pediu 166 
esclarecimentos sobre as diretrizes específicas do REUNI com relação à carga horária dos professores. Em 167 
resposta, o Vice-Presidente informou que, como uma Universidade em formação, isso está sendo 168 
trabalhado internamente. O conselheiro Gihad Mohamad questionou se essa comissão não havia sido 169 
formada no último ano, ao que o Professor Norberto informou não existir progresso na formação da citada 170 
comissão. A conselheira Ana Paula Ferreira pediu ao Vice-Presidente a confirmação de que a conta a 171 
respeito do número de docentes seria feita sobre a carga horária dos cursos. O Vice-Presidente informou 172 
haver duas maneiras: a carga horária dos cursos e a das diretrizes. O conselheiro José Jacques Leão 173 
perguntou se há a possibilidade de editais com remoção de docentes. Em resposta, o Professor Norberto 174 
explicou que até o momento as remoções praticadas foram por necessidades da administração, porém, é 175 
possível fazer editais de remoção desde que haja condições de se fazer por interesse do docente. Foi, 176 



 

então, feito o encaminhamento para que compusessem a Comissão. A conselheira Nádia Bucco questionou 177 
se somente os presentes poderiam compor a Comissão. Esclarecendo, o Professor Norberto disse que 178 
outras pessoas poderiam participar, mas que considerava imprescindível a participação de conselheiros. O 179 
Vice-Presidente, entretanto, solicitou que a Comissão não fosse composta com um número excessivo de 180 
pessoas, para evitar empecilhos aos encontros dos membros. O conselheiro Carlos Arthur perguntou sobre 181 
as atribuições da Comissão. O Vice-Presidente do Conselho disse que é para a elaboração de Normas de 182 
Alocação para a UNIPAMPA, estabelecendo uma política inclusive para reserva de vagas. Foram indicados 183 
os nomes dos conselheiros Andrés Cañedo, Maurício Vieira, Marco Antonio Hansen, Felipe Carpes, Flavi 184 
Lisboa Filho, Ana Paula Ferreira, Claudia Denise Tôndolo, dos professores Mauro Sopeña e Wilson Valente 185 
da Costa Neto. Com essa composição, todas as áreas de ensino da Universidade foram contempladas na 186 
representação. O Professor Norberto lembrou que o Edital para as trinta e oito vagas disponíveis deve ser 187 
publicado antes de junho e, para que isso ocorra, a Comissão deve deliberar as normas para a aprovação 188 
do Conselho. O conselheiro Ricardo Gunski, pela necessidade urgente de contratação de docentes, 189 
solicitou o empenho da Comissão para aprovar as normas até a reunião de maio, embora reconheça as 190 
dificuldades desse trabalho. O Vice-Presidente do Conselho cumprimentou os conselheiros pelo grande 191 
avanço na institucionalização da Universidade. Novamente, foi solicitada a inversão de pauta e passou-se 192 
ao relato da Comissão da Comunidade Externa do CONSUNI. O conselheiro José Jacques Leão 193 
apresentou duas propostas. A primeira de realização de um fórum da comunidade, organizado pelo Campus 194 
sede. Isso seria feito nos dez Campus da Universidade, com a participação das lideranças locais, inclusive 195 
das cidades limítrofes aos Campus da UNIPAMPA. Nesse Fórum, seria feita a escolha do representante e 196 
seu suplente tanto para o Conselho Universitário como para o Conselho de Campus. Às doze horas e 197 
quarenta e cinco minutos, a Reunião foi interrompida para almoço. Os trabalhos foram reiniciados às 198 
quatorze horas e quarenta e cinco minutos, já com a Presidência da Mesa a cargo da Professora Maria 199 
Beatriz Luce, que pediu ao conselheiro José Jacques Leão para retomar a explanação. O conselheiro falou 200 
da segunda proposta, de dividir em duas partes a área de abrangência, convocando as comunidades para 201 
escolha dos representantes. A partir disso, seria realizado um grande fórum, a cargo da UNIPAMPA, com a 202 
participação de todos os representantes que comporiam um colegiado, e esse colegiado escolheria os dois 203 
membros externos do Conselho. A Reitora solicitou o cuidado de não ficar de fora do Fórum da 204 
Comunidade nenhum município vizinho ou próximo a algum dos Campus, de modo que todos os municípios 205 
sejam representados no conjunto dos Campus. O conselheiro Carlos Arthur mostrou-se preocupado com a 206 
amplitude da área abrangida pela UNIPAMPA, sugerindo cuidadosa organização entre os Campus, para 207 
atendimento dos municípios da Fronteira Oeste, da Campanha e da região Sul, cerca de Jaguarão. A 208 
Presidência da Mesa solicitou que cada Campus preparasse listas das entidades reconhecidas pelos 209 
Conselhos de Desenvolvimento Regional (COREDE), como pelos Conselhos de Desenvolvimento 210 
Municipal. A Presidente agradeceu à Comissão e cumprimentou os membros pelo desenvolvimento das 211 
propostas. Voltando à pauta, a Professora Maria Beatriz relatou sobre a nova estrutura organizacional da 212 
Universidade, a qual por uma portaria dos reitores é matéria necessária de publicação. Informou que a 213 
estrutura organizacional da UNIPAMPA foi atualizada pela Portaria 745, de treze de abril de dois mil e dez, 214 
e que seria publicada no Boletim de Serviço de abril. Comunicou ao Conselho mudanças realizadas em 215 
algumas coordenadorias: Coordenadoria de Infraestrutura, com o Professor André Lübeck; e que a 216 
Assessoria Especial do Gabinete, com a servidora Lizaine Gomes, que ajudará temporariamente a gestão 217 
de Frota, Logística e Serviços Terceirizados. Na área de pessoal também foram realizadas algumas 218 
alterações. A Presidente falou do processo de instalação da Ouvidoria e Auditoria Interna e a respeito da 219 
procura de servidores com perfil para ocuparem esses cargos. Passou a palavra ao Vice-Presidente, que 220 
informou ser necessário organizar nas Pró-Reitorias Acadêmicas uma coordenação com Pró-Reitor 221 
substituto, para assumir, inclusive nas reuniões do CONSUNI, quando, eventualmente, houver necessidade 222 
de afastamento do Pró-Reitor. Disse também estar sendo organizada na Reitoria uma área, provisoriamente 223 
conhecida como “Gabinete de Infraestrutura Acadêmica”, que vai trabalhar com assuntos variados, como: 224 
estágios, documentação acadêmica, aspectos pedagógicos, desenvolvimento acadêmico e assessoria para 225 
projetos especiais. Segundo o Professor Norberto, a intenção é apresentar as Normas de Estágios na 226 
próxima reunião para serem aprovadas pelo Conselho. A Presidente do CONSUNI explanou, 227 
detalhadamente, sobre a estrutura dos Campus e as correspondências do trabalho com a Reitoria. A 228 
Presidente afirmou que com isso se completa a atual fase de complexificação da estrutura da Universidade. 229 
O conselheiro Flavi solicitou esclarecimento com relação às bibliotecas, aos laboratórios e a outros setores 230 
com dupla chefia. A Professora Maria Beatriz esclareceu que todos os setores têm dupla chefia, e os que 231 
não constam na estrutura, constariam no Regimento de Campus. De acordo com o Vice-Presidente, as 232 
Coordenações das Bibliotecas e dos Laboratórios dentro da estrutura da Reitoria são articulações de 233 
atividades e precisam ter regimento próprio. A Presidente explicou que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal 234 
irá oportunamente vincular as pessoas ao Campus e à Coordenação Acadêmica. Exemplificou usando o 235 
Sistema de Diárias, que é operado com base nessa Portaria, pois o chefe imediato as autoriza. A estrutura 236 
organizacional deve ser aperfeiçoada sempre que necessário. Passando ao subitem 7.2, a Reitora informou 237 
já ter sido publicado o Edital 41/2010 referente ao Concurso Público de Provas e Títulos para Cargos de 238 
Professor Adjunto e Assistente da UNIPAMPA. No subitem 7.3, a Professora Maria Beatriz comentou que a 239 



 

Universidade atingiu os seis mil e quinhentos alunos matriculados e que, com a criação dos mestrados, 240 
pode-se chegar a dez mil alunos no início do próximo ano letivo. Também foi apresentada aos conselheiros, 241 
por meio de fotos, a situação dos prédios dos Campus da Universidade. Cada Diretor de Campus relatou 242 
sobre o andamento das obras. Tratando do próximo item da pauta, a Reitora falou do calendário 243 
institucional, salientando a importância das aulas inaugurais, inclusive das aulas magnas. Ressaltou que a 244 
Reitoria faria o possível para estar presente em cada uma dessas aulas. Como último assunto, a Presidente 245 
do Conselho fez o encaminhamento à Comissão de Regimentos e Normas do Processo sobre Gratificação 246 
por Encargo de Cursos e Concursos e do Regulamento para Uso de Veículos da Universidade. Informou ter 247 
sido este regulamento elaborado pela Comissão Especial nomeada em novembro de dois mil e nove, 248 
composta pelo Professor Claudio Albano do Campus Bagé; pelo conselheiro Carlos Arthur Saldanha Dias; 249 
pelo chefe da Frota e Logística Carlos Fernando Aranda Moraes; pela Coordenadora Administrativa do 250 
Campus São Gabriel Eliane Nunes; e pelo Professor Marcelo Xavier Guterrez, também do Campus Bagé. A 251 
Reitora disse bastar uma portaria para regular o uso dos veículos, mas, dada a importância do assunto e 252 
por tratar-se de uma Universidade multicampi, recomendou que o assunto fosse encaminhado para 253 
apreciação do Conselho, e disse esperar que a Comissão de Regimentos e Normas conseguisse apreciar 254 
também para votação na próxima Reunião, em São Borja. A Reitora propôs o tempo de trinta minutos para 255 
os conselheiros se manifestarem a respeito do último item da pauta: Assuntos Gerais. O conselheiro Luiz 256 
Osório comunicou aos presentes que deve ser definida a demanda de qualificação de técnicos e docentes, 257 
conforme a Instrução Normativa 11/2009, e também a oferta para instrutoria e cadastramento da 258 
qualificação. Informou que o sistema deveria ser aberto naquela data e tinha que ser respondido por todos. 259 
Com a palavra, a Professora Laura Regina da Fonseca mostrou-se preocupada com a data proposta para 260 
apresentação do Regimento Geral da Universidade, pois muitos dos membros da Comissão Especial que 261 
trata desse assunto, também fazem parte da Comissão de Regimentos e Normas. Então, para que não 262 
houvesse prejuízo e para que os componentes da Comissão Especial pudessem desenvolver um trabalho 263 
sem comprometer a qualidade, solicitou uma reunião extraordinária para aprovação do Regimento Geral da 264 
Universidade na primeira quinzena de junho. A Presidente do Conselho sugeriu que a Reunião de São Borja 265 
se estendesse para os dias vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito de maio, para não haver prorrogação do 266 
prazo. Vários conselheiros manifestaram-se contrários à proposta da Presidência devido a eventos 267 
acadêmicos marcados. Os conselheiros concordaram com a Reunião nos dias dezessete, dezoito e 268 
dezenove de junho na cidade de Bagé. A Professora Lúcia Vinadé deu satisfação aos conselheiros sobre o 269 
fato de não terem sido apresentadas na Reunião as Regras de ACG. A Comissão e o relator, Professor 270 
Gihad, depararam-se com cláusulas apontando que ACG, Estágios e TCC seriam específicos por área, e no 271 
Conselho a regra estava tratando que fosse para toda a Universidade. Como não chegaram a um 272 
entendimento, optaram por aguardar o Regimento Geral para dar continuidade ao assunto. O conselheiro 273 
Carlos Arthur perguntou sobre os comitês de ética na Universidade. A Reitora informou que o Comitê está 274 
sendo estudado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal. De acordo com ela, o Comitê de Ética na 275 
Pesquisa (CEP) já está instalado e próximo de ser instalado o que trata do uso de animais. O Professor 276 
Daniel Nedel afirmou que vários estudantes do Campus Bagé estão voltando às cidades de origem, e 277 
manifestou ter tomado conhecimento de que muitos dormem em praças e não têm nem mesmo o que 278 
comer. A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários, Laura Regina da Fonseca, enfatizou que 279 
todos os assistentes sociais da UNIPAMPA têm a capacidade para avaliarem as situações e encaminharem 280 
à PRAEC os pedidos emergenciais. Afirmou não haver omissão da Universidade na acolhida e 281 
acompanhamento dos estudantes. Segundo ela, o que existe é um prazo entre o programa de seleção de 282 
bolsas e o pagamento desse auxílio. Relatou o encontro com os jovens e a Direção do Campus Bagé, no 283 
qual agilizaram os benefícios e iniciaram as tratativas com o Restaurante Popular. A determinação da 284 
PRAEC é de pagamento dos benefícios a todos os bolsistas no mês de maio, em valores de 2010. 285 
Salientou que, do ponto de vista institucional, a Pró-Reitoria não tem documentadas essas situações, e que 286 
a Universidade está superando todos os prazos para atendimento dos estudantes considerados carentes. A 287 
Presidente do Conselho agradeceu a informação trazida pelo conselheiro Daniel e solicitou ao Diretor do 288 
Campus Bagé um levantamento para uma reavaliação do assunto na Reunião dos Dirigentes. Fez questão 289 
de salientar que recursos para esse tipo de atendimento aos discentes não faltam e se houver a 290 
necessidade de repensar a utilização desses e de outros recursos, isso será feito. O conselheiro Rômulo 291 
Lupatini pediu ajuda aos estudantes locais também. A Reitora lembrou que todos deviam ser avaliados nas 292 
suas necessidades. O estudante também pediu auxílio de transporte para o EDIUNI. A Reitora informou que 293 
os pró-reitores de Administração e de Assuntos Estudantis estavam trabalhando nesse sentido. O 294 
conselheiro Felipe Ethur informou ter contatado o Coordenador de Frota e Logística e recebido a informação 295 
de que cada Campus deverá apresentar uma lista com nomes e documentos dos alunos que participarão do 296 
encontro. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e cinquenta minutos a Presidente Maria Beatriz 297 
Luce declarou encerrada a Sessão e para constar, eu, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária do 298 
CONSUNI, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, vai assinada pela Presidente do Conselho 299 
Universitário, por mim e pelos Conselheiros presentes. As declarações completas desta Reunião estão 300 
gravadas e disponíveis para consulta. 301 


