
 

ATA Nº 54 – 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 26 de junho de 2014 

 
Local: Salão de Atos do Campus Uruguaiana 

 
Horário: 9h50 

 

Participantes: Almir Barros da Silva Santos Neto, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência; o Decano do Conselho, Edson Massayuki Kakuno; os 
Diretores: pelo Campus Alegrete, Márcia Cristina Cera; Fernando Junges, 
Marco Antonio Fontoura Hansen, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Cleber 
Maus Alberto; pelo Campus Jaguarão, Carmen Regina Dorneles Nogueira; 
Daniela Vanila Nakalski Benetti; pelo Campus São Gabriel, Luciana Borba 
Benetti e João Cleber Theodoro de Andrade; os representantes das Comissões 
Superiores: Elisângela Maia Pessôa, Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco e 
Claudete Izabel Funguetto; os Pró-Reitores: Everton Bonow, Sandra Mara Silva 
de Leon, André Lübeck, Daiana Silva de Ávila, Elena Maria Billig Mello, Simone 
Barros de Oliveira, Vera Lúcia Cardoso Medeiros e Ricardo José Gunski; os 
representantes Docentes: Beatriz Stoll Moraes, Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, 
Carlos Maximiliano Dutra, Cesar André Luiz Beras, Fernando Zocche, Geraldo 
Lopes Crossetti, José Acélio Silveira da Fontoura Júnior, José Pedro Rebés 
Lima, Mario Jesus Tomas Rosales, Miriane Lucas Azevedo, Renato José 
Costa, Ricardo Machado Ellensohn e Suzy Elizabeth Pinheiro Canes; os 
representantes TAEs: Ana Eveline Viana Marinho, Antonio Marcos Teixeira 
Dalmolin, Diogo Alves Elwanger, Herval de Souza Vieira Júnior e Rodrigo 
Trindade Pinheiro; os representantes Discentes: Cammilla Rocha Soares, 
Raniere de Oliveira Santos Dourado e Sandro da Silva; e o representante da 
Comunidade Externa: Sérgio Alves Levy. 
  
1 Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. 
1.1 O conselheiro Everton Bonow tratou dos custos das reuniões do 
Conselho. 
1.2 O conselheiro Everton informou que ainda não foi emitido o Parecer da 
CRN sobre a proposta de alteração da Resolução 10 – Normas de Uso dos 
Veículos. 
1.3 A conselheira Elena Billig Mello comunicou que está aberto o Edital do 
PDP, em nível de gestão acadêmica da UNIPAMPA e em nível de 
Coordenação dos cursos de graduação. Disse que o prazo limite para registro 
dos projetos no SIPPE foi alterado para vinte e sete de junho.  
1.4 A conselheira Simone Barros de Oliveira informou que a PRAEC fará 
uma caravana de visita às dez Unidades para apresentar os programas da área 
de assuntos comunitários. 
1.5 O conselheiro Ricardo Gunski falou sobre o Edital CAPES para 
elaboração de propostas DINTER e MINTER. Disse que a UNIPAMPA está 
concorrendo através do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica 
do Campus Alegrete com o Programa de Pós-Graduação de Engenharia 



 

Elétrica da PUCRJ, que tem conceito 6 (seis) da CAPES e cinquenta anos de 
trajetória na pós-graduação. Esclareceu que a CAPES fará a análise do mérito 
acadêmico e posteriormente dará sequência ao Edital.  

 
2 Assunto: Relato das Comissões: 
2.1 C. de Planejamento e Orçamento (Herval Vieira, Nádia Bucco e Sandro 
da Silva). A conselheira Nádia explicou que a Comissão não determinou a 
metodologia em razão do orçamento ainda não ter sido liberado. 
2.2 C. de Regimentos e Normas (Antonio Dalmolin, Carlos Dutra e Raniere 
Dourado). O conselheiro Carlos fez um breve relato sobre os processos 
recebidos e que não tiveram seus pareceres emitidos. Disse que na próxima 
reunião serão apresentados. 
2.3 C. de Relações Universidade-Sociedade (Cammilla Rocha Soares, 
Marta Iris Camargo Messias e Rodrigo Trindade Pinheiro). O conselheiro 
Rodrigo explicou a metodologia utilizada pela Comissão e salientou que nove 
processos já foram avaliados desde a nova formação da CR U-S. 
2.4 C. Eleitoral Geral (Geraldo Lopes Crossetti, Rodrigo Trindade Pinheiro e 
Sandro Burgos). Segundo o Presidente da CEG, Geraldo Crossetti, a 
Comissão está se comunicando através de e-mails, sendo que as eleições 
previstas para dois mil e quatorze são: para a CPPD, para as Comissões 
Locais de Ensino, Pesquisa e Extensão, para as Coordenações de Cursos e 
para a representação discente no CONSUNI; e em dois mil e quinze, ocorrerão 
eleições para o CONSUNI e para a Reitoria. Afirmou haver necessidade de 
uma grande discussão entre os docentes da Universidade sobre a 
representatividade de cada Unidade. O conselheiro Edson Kakuno salientou 
que o docente eleito representa todos os docentes e não somente o seu 
Campus, mas concorda que o modelo de eleição deve ser revisto. O Professor 
Almir Barros ressaltou a importância de mobilização para não haver mudança 
de regras no momento da aprovação do Edital 
2.5 C. de Alteração do Estatuto e do Regimento (Ana Eveline Viana, 
Cammilla Rocha Soares, Cesar Beras, Daniela Benetti, Diogo Elwanger, 
Fernando Junges, Maurício Aires Vieira, Raniere Dourado e Renato José 
Costa). O conselheiro Fernando Junges explicou que a Comissão dividiu a 
metodologia em quatro fases. Na primeira, um estudo e levantamento de 
documentos já existentes a fim de construírem uma proposta base; na 
segunda, um feedback para as Unidades até outubro; na terceira, uma 
compilação do material recebido, sendo realizada entre outubro e novembro; e, 
na quarta fase, a finalização da discussão neste Conselho até dezembro deste 
anoe aprovação até maio de dois mil e quinze, antes de iniciar o Processo de 
Eleição da Reitoria. 
2.6 C. do Regimento da Reitoria (Antonio Dalmolin, Cammilla Rocha Soares, 
Herval Vieira, Marco Hansen, Maurício Aires Vieira, Renato José Costa, 
Ronaldo Colvero e Wilber Tapahuasco). O conselheiro Renato sugeriu a 
redefinição dos participantes, considerando que até o momento não houve 
nenhuma manifestação dos integrantes. O conselheiro Wilber disse que faltou 
inciativa dos participantes. O conselheiro Dalmolin explicou terem recebido um 
e-mail enviado pelo professor Maurício sugerindo uma reunião para maio, mas 
que, em razão do período de férias da maioria dos integrantes da Comissão, 
não foi possível realizá-la. Considerou a necessidade de aguardarem as 
alterações no Estatuto e no Regimento para então iniciarem a elaboração do 



 

Regimento da Reitoria. O conselheiro Renato afirmou concordar com a espera 
pelas alterações no Estatuto e no Regimento Geral, mas ressaltou que havia 
consenso sobre o início do trabalho do Regimento da Reitoria. O Presidente fez 
a sugestão de que, na próxima Reunião, a Comissão se posicione entre iniciar 
o trabalho ou aguardar pelas alterações nos dois documentos. O conselheiro 
Marco Hansen explicou que algumas Unidades já estão trabalhando o seu 
Regimento e considerou muito longo o prazo dado pela Comissão de Alteração 
do Estatuto e do Regimento Geral. Segundo ele, as Comissões precisam 
trabalhar com os ajustes do Estatuto e do Regimento a fim de não haver 
retrabalho. A conselheira Nádia Bucco enfatizou que há mais de três anos os 
Regimentos de Campus estão sendo trabalhados. 
2.7 C. Programas Estudantis (Arian Fagundes, Cammilla Rocha Soares, 
Diogo Elwanger, Fernando Junges, Herval Vieira, Raniere Dourado, Sandro 
Burgos, Sandro da Silva e Simone Barros de Oliveira). A conselheira Cammilla 
relatou uma reunião na qual chegaram a acordos em muitas observações da 
CRN 2013. Afirmou que pretendem apresentar a minuta na próxima Reunião 
do CONSUNI. 
2.8 C. do Programa de Avaliação de Desempenho (Ana Eveline Viana, 
Carlos Dutra, Fernando Zocche, José Pedro Rebés Lima, Miriane Lucas 
Azevedo, Ricardo Ellensohn, Rodrigo Trindade Pinheiro, Sandro da Silva e 
Vanessa Dutra/André Lübeck).  A conselheira Miriane informou que estão 
usando a metodologia online a fim de agilizarem o trabalho. Relatou estarem 
trabalhando em uma nova minuta, com previsão de término desse documento 
inicial em quatro de julho. De acordo com a conselheira, em sete de julho, o 
documento será encaminhado aos campi. Solicitou aos Diretores e a todos os 
conselheiros que discutam a minuta com seus pares, colhendo sugestões e 
críticas, com devolução do documento à Comissão até quatorze de julho. Disse 
que, na sequência, após o trâmite na CONJUR e CRN, deverão trazer para 
apreciação do CONSUNI em setembro.  
2.9 C. de Reestruturação das Normas de Concursos Docentes (Alessandro 
Girardi, Almir Barros, Ana Eveline Viana, Beatriz Stoll Moraes, Geraldo Lopes 
Crossetti, Herval Vieira, José Acélio Silveira, Mario Jesus Tomas Rosales, 
Sandra de Leon e Sandro Burgos). Conforme a conselheira Sandra de Leon, a 
Comissão se reunirá no próximo dia trinta, tendo como documento base a 
Resolução 66. Explicou que a Divisão de Concursos apresentará uma minuta 
com alterações significativas, já considerando as reservas de vagas para 
negros. Informou que a previsão para trazer o documento à apreciação no 
Conselho é no máximo até agosto. Vários conselheiros alegaram não 
receberem os e-mails dessa Comissão. Foi solicitado ao NTIC verificar o 
problema. 
2.10 C. de Construção do Plano de Qualificação dos TAEs (Ana Eveline 
Viana, Antonio Dalmolin, Cesar Beras, Diogo Elwanger, Herval Vieira, Marco 
Hansen, Nádia Bucco, Rodrigo Trindade Pinheiro, Ronaldo Colvero, Sandra de 
Leon, Sandro Burgos e Suzy Elizabeth Canes). O conselheiro Diogo Elwanger 
disse que programam uma reunião para estudar os planos e programas de 
outras IFES ajustando ao contexto da UNIPAMPA. Salientou que essa 
Comissão é formada por treze membros, necessitando de autorização da 
Reitora para reunir-se. Ainda de acordo com o conselheiro, embora não 
tenham definido data para o término do trabalho, o prazo é urgente.  



 

2.11 C. da Editora da UNIPAMPA (Elisângela Maia Pessôa, Vera Medeiros, 
Renato José Costa, Everton Bonow, Cammilla Rocha Soares). Trabalho 
concluído e extingue-se a Comissão. A conselheira Elisângela disse terem se 
equivocado na avaliação da proposta, pois não se trata de Regimento, e sim de 
Estatuto. A Comissão reuniu-se ontem e após a professora Vera Medeiros 
encaminhou a proposta de Estatuto à Secretaria do CONSUNI para 
providências. Solicitou que a Comissão seja desfeita quando concluído o 
trabalho.  
 
3 Assunto: Inclusões e Exclusões de Pauta 
3.1 O conselheiro Renato José Costa solicitou inclusão acerca de proposta 
de criação de uma Comissão para implantação da Rádio UNIPAMPA.  
Resultado: Inclusão aprovada com um voto contrário e duas abstenções. 
3.2 O conselheiro Diogo Elwanger pediu inclusão de informe do Sindicato 
dos Técnicos.  
Resultado: Inclusão aprovada com uma abstenção. 
3.3 O conselheiro João Cleber Theodoro de Andrade requereu inclusão de 
informe sobre a visita da Presidente da República, Dilma Rousseff, e do 
Governador do Estado, Tarso Genro, a Uruguaiana. Pediu inclusão também a 
respeito de norma do Campus Uruguaiana para os Laboratórios.   
Resultado: Inclusões aprovadas com duas abstenções. 
3.4 O conselheiro Cesar Beras solicitou discussão acerca da política de 
matrículas na UNIPAMPA. 
Resultado: Inclusão aprovada com três abstenções. 
3.5 O conselheiro Herval Vieira pediu inclusão de esclarecimentos sobre o 
Mestrado Profissional em Administração Pública.  
Resultado: Inclusão aprovada com três abstenções. 
3.6 A Mesa solicitou a exclusão do item 4 – apreciação da Ata 53. 
Resultado: Exclusão aprovada por UNANIMIDADE. O Professor Almir Barros 
explicou que no novo formato de ata as falas dos conselheiros só constarão se 
houver solicitação. 

 
4 Pauta/Resultado 
4.1 Assunto: Pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade 
(CR U-S), conselheiros Cammilla Rocha Soares, Marta Iris Camargo Messias 
da Silveira e Rodrigo Trindade Pinheiro. 
4.1.1 Processo: 23100.000219/2014-90. Origem: ARINTER. Objeto: 
Convênio entre a UNIPAMPA e a Escola Saint Catherine’s Rivera, objetivando 
o desenvolvimento de projeto de intercâmbio cultural do estudo de línguas. 
Parecer: Favorável à aprovação do Convênio.  
Resultado: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 
4.1.2 Processo: 23100.000472/2014-43. Origem: ARI. Objeto: Renovação 
do Convênio de Cooperação Técnica e outras Avenças entre a UNIPAMPA e 
UNIVERSIA BRASIL S/A. Parecer: Favorável à aprovação da Renovação do 
Convênio. 
Resultado: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 
4.2 Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN), 
conselheiros Antonio Dalmolin, Carlos Dutra e Raniere Dourado. 
4.2.1 Processo: 23100.001212/2013-12. Origem: Prof. Régis Sebben 
Paranhos. Objeto: Proposta de Alteração da Resolução 34 – Normas para 



 

Progressão de Professor Associado. Parecer: Sugere-se o prazo de dez dias a 
contar de vinte e seis de junho para encaminhamento de emendas à CRN. 
Manifestaram-se o Professor Almir Barros e os conselheiros Daniela Benetti, 
Cesar Beras, Miriane Lucas Azevedo, Edson Kakuno e Renato José Costa. A 
conselheira Elisângela Maia Pessôa demonstrou preocupação quanto ao 
Anexo I item 5, que norteia as pontuações referentes à gestão. Segundo a 
conselheira, foi estabelecida a equivalência de um ponto de diferenciação para 
cada categoria de gestão, critério que não foi usado para as coordenações de 
cursos e acadêmicas. Também ressaltou haver uma lacuna de três pontos em 
relação ao Diretor de Campus e ao Coordenador Acadêmico. O conselheiro 
Carlos Dutra esclareceu que a discrepância de pontuação entre o Diretor e o 
Coordenador Acadêmico se deve ao fato de que o Diretor tem a dispensa dos 
encargos didáticos. Pronunciaram-se ainda os conselheiros Márcia Cristina 
Cera, José Acélio Silveira, Ricardo Gunski, Luciana Benetti e Fernando 
Zocche. O conselheiro José Acélio ressaltou a necessidade da Proposta ser 
reavaliada pelos campi antes de ser apreciada pelo Conselho. A partir das 
discussões e sugestões, o Presidente colocou em votação o Parecer com as 
seguintes alterações: prazo de dez dias a contar de trinta de junho para 
encaminhamento de emendas à CPPD. 
Resultado: Parecer com as alterações aprovado tendo três abstenções. 
 
Às doze horas e trinta minutos, a Sessão foi interrompida para almoço. Às 
quatorze horas e vinte minutos, o Presidente deu reinício à Reunião. 
 
4.2.2 Processo: 23100.000354/2014-35. Origem: Comissão Permanente de 
Pessoal Docente (CPPD) pro tempore. Objeto: Proposta de Resolução das 
Normas para implantação da Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD). O conselheiro Carlos Dutra fez a leitura do Parecer 004/2014, da 
CRN. O conselheiro Geraldo Crossetti, Presidente da CEG, propôs as 
seguintes emendas: modificação dos artigos: 4º, com o acréscimo da redação: 
“...da estrutura da CEG e das CELs de cada Campus...”; 6º, tendo sugerido a 
redação: “...cronograma elaborado pela CEG... a serem apresentados no 
momento da inscrição à CEL.”; 10, propondo a redação: “Ao término da 
apuração, a CEL encaminha o resultado à CEG, a qual então o divulga e envia 
à Secretaria do Conselho Universitário para homologação dos eleitos, através 
de Portaria de nomeação, na reunião subsequente do CONSUNI.” A 
conselheira Márcia Cera salientou a importância de alteração dos parágrafos 4º 
e 7º do Art. 7º, pois considera haver indução de que as eleições serão sempre 
através de processos presenciais, não se partindo nunca para uma votação 
digital. Também questionou se a CPPD será mais uma instância a ser 
consultada para definição do perfil docente para os cursos. O conselheiro 
Carlos Dutra esclareceu que a Proposta atende ao Art. 26 da Lei 12.772/12, 
que alterou o Plano de Carreira do Magistério Superior das IFES. Segundo o 
conselheiro, a CPPD somente assessora o dirigente para a formulação e 
acompanhamento da execução de política de pessoal docente de acordo com 
os Incisos I a VI desse mesmo Artigo. O Presidente também esclareceu que o 
perfil docente é definido pelo Curso. Explicou ser a CPPD um órgão de apoio à 
Reitoria nas questões de pessoal docente. Colocou-se em votação as 
alterações propostas para os Art. 4º, 6º e 10, que foram aprovadas com cinco 
abstenções. A seguir, sobre o Art. 7º, votou-se a retirada dos parágrafos 1º, 4º, 



 

5º, 6º e 7º e inclusão de novo parágrafo: “É responsabilidade da Comissão 
Eleitoral Geral definir os detalhes do Edital de Eleição, tomando por base o 
Regimento Geral, a Resolução 9/2010 e estas normas.” Resultado: Aprovadas 
as Normas para Implantação da Comissão Permanente de Pessoal Docente 
com as alterações aprovadas anteriormente, tendo havido uma abstenção.   

 
 

5 Assuntos Abordados 
5.1   O conselheiro Renato José Costa solicitou a criação de uma comissão 
para implantação da Rádio UNIPAMPA. O Presidente sugeriu convidar a 
Coordenação da ACS para relatar o projeto da Rádio na próxima Reunião do 
Conselho. A conselheira Daniela Banetti enfatizou a importância da Rádio 
abranger os dez campi. Propôs requisição ao MEC de vagas para servidores 
técnicos de audiovisual. A conselheira Nádia Bucco também sugeriu que o 
Projeto envolva todos os campi. Resultado: Aprovada a criação da Comissão 
com um voto contrário e onze abstenções. Indicaram-se os seguintes 
componentes para a Comissão: Renato José Costa, Ronaldo Colvero, José 
Acélio Silveira, Raniere Dourado, Cammilla Rocha Soares, Sandro da Silva e 
Cesar Beras. Composição aprovada com seis abstenções. 
5.1 O conselheiro Diogo Elwanger apresentou informe do Sindicato dos 
Técnicos. De acordo com o conselheiro, a greve foi suspensa por uma liminar 
do STJ, tendo então a Federação entrado com recurso de embargo, e o juiz 
decidido que o governo deve abrir negociações com a categoria até a próxima 
semana, sob pena de revogação da liminar.  
5.2 O conselheiro João Cleber Theodoro de Andrade manifestou a 
importância de aproveitar a ocasião da visita a Uruguaiana da Presidente da 
República, Dilma Rousseff, e do Governador do Estado, Tarso Genro, para 
reivindicar a implantação no Curso de Medicina. Lembrou que o Projeto do 
Curso já está concluído e entregue à COORDEG.  
5.3 O conselheiro João Cleber também apresentou proposta do Campus 
Uruguaiana para as Normas de Laboratórios. Pronunciaram-se a respeito do 
tema mediante ponderações, dúvidas e sugestões o Presidente e os 
conselheiros Fernando Junges, Luciana Benetti, Elisângela Maia Pessôa, 
Edson Kakuno, André Lübeck, Wilber Tapahuasco, Ronaldo Colvero, Rodrigo 
Trindade Pinheiro, Diogo Elwanger, Mario Jesus Tomas Rosales, Marco 
Hansen, Cesar Beras e José Pedro Rebés Lima. O Professor Almir Barros 
sugeriu que, na próxima Reunião de Dirigentes, já agenda para o dia três de 
julho, sejam levadas essas questões e sugestões à Coordenação dos 
Laboratórios. 
5.4 O conselheiro Cesar Beras propôs discussão sobre a política de 
matrículas na UNIPAMPA. Destacou o prejuízo no processo de ensino ao aluno 
que acaba sendo integrado à Universidade após o início das aulas. 
Manifestaram-se os conselheiros Carlos Dilli, Márcia Cristina Cera, Edson 
Kakuno, Renato José Costa, Fernando Zocche, Elena Billig Mello, Diogo 
Elwanger e o Professor Almir Barros. O conselheiro Renato sugeriu que todos 
os setores envolvidos no processo seletivo tragam uma proposta de 
qualificação das matrículas. O Presidente reforçou a sugestão do conselheiro, 
solicitando que a PROGRAD traga uma proposta para as matrículas discentes 
até a Reunião de setembro.   



 

5.5 O conselheiro Herval Vieira pediu esclarecimentos sobre o Mestrado 
Profissional em Administração Pública. O conselheiro Ricardo Gunski explicou 
que a impossibilidade da Universidade concorrer ao Edital relacionado ao 
Mestrado se deve ao processo de credenciamento na Secretaria de Educação 
a Distância do MEC. 
5.6 A conselheira Nádia Bucco comunicou o início do Curso de Graduação 
Educação no Campo, no dia primeiro de julho, às quatorze horas e trinta 
minutos, com aula inaugural ministrada pela Professora Elena Billig Mello.  
 
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta e cinco minutos, foi 
encerrada a Reunião e redigida 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 
Conselho Universitário. 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. 

 


