
  

ATA Nº 56 – 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 28 de agosto de 2014 

 
Local: Sala 2202 do Campus São Borja 

 
Horário: 9h10 

 
Participantes: Ulrika Arns, Presidente do Conselho Universitário; Almir Barros da 
Silva Santos Neto, Vice-Presidente do CONSUNI; os Diretores das Unidades: 
Alessandro Girardi, Fernando Junges, Marco Hansen, Nádia Fátima dos Santos 
Bucco, Cleber Maus Alberto, Luiz Lima, Decano do Conselho de Campus do 
Campus Santana do Livramento; Ronaldo Colvero, Valdir Stefenon e João Cleber de 
Andrade; os Representantes das Comissões Superiores: Elisângela Maia Pessôa, 
Wilber Tapahuasco e Luis Ernesto Bruno; os Pró-Reitores: Domingos Aymone, 
substituto do Pró-Reitor de Administração; Sandra Mara Silva de Leon, André 
Lübeck, Eduardo Ceretta Moreira, Elena Maria Billig Mello, Simone de Oliveira, 
Ricardo Brião Lemos, substituto da Pró-Reitora de Extensão; e Ricardo Gunski; os 
Docentes: Beatriz Stoll Moraes, Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Carlos Maximiliano 
Dutra, Cesar André Luiz Beras, Edson Kakuno, Geraldo Lopes Crossetti, José Acélio 
Silveira da Fontoura Júnior, José Pedro Rebés Lima, Miriane Lucas Azevedo, 
Ricardo Machado Ellensohn, Suzy Elizabeth Pinheiro Canes e Sara dos Santos 
Mota; os Técnicos-Administrativos: Ana Eveline Viana Marinho, Antônio Marcos 
Teixeira Dalmolin, Diogo Alves Elwanger, Herval de Souza Vieira Júnior e Rodrigo 
Trindade Pinheiro; os Discentes: Cammilla Rocha Soares, Raniere Santos Dourado, 
Sandro da Silva e Adrien Lucian Euflasino; o Representante da Comunidade 
Externa: Francisco Alves Dias. 
 
Pauta/Resultados: 
1 Posse dos Novos Conselheiros.  
1.1 Ricardo Brião Lemos, substituto da Pró-Reitora de Extensão; 
1.2 Adrien Lucian Euflasino, Representante Discente.  
 
2 Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. 
2.1 A conselheira Nádia Bucco solicitou que fosse estipulado um horário para o 
término da Reunião, a fim de que pudessem retornar às suas localidades em 
segurança. 
2.2  A Presidente fez um relato do Encontro Internacional de  Reitores corrido no 
Peru, onde as universidades tiveram oportunidade de apresentar possibilidades de 
acordos e convênios. Comentou que estiveram na Universidade de San Marcos, 
onde foi articulado um convênio de cooperação.  Em seguida, falou sobre a 
participação da  UNIPAMPA no  Encontro de  Reitores Brasil/ Cuba em São Paulo.  
Informou ainda acerca da sua futura participação no 24º Encontro da Associação 
das Universidades de Língua Portuguesa, que ocorrerá no mês de setembro na 
cidade de Macau, China, no qual será decidido a respeito do ingresso da 
UNIPAMPA nessa Associação. 



 

2.3  Dando prosseguimento,  a  Professora Ulrika Arns   destacou a visita à 
Universidade Federal do Acre (UFAC) durante a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC). A Reitora ainda relatou acerca do encontro com o 
Ministro da Educação, Henrique Paim, cuja pauta principal foi agradecer o apoio do 
Ministério nessa fase de implantação da UNIPAMPA. Segundo a Presidente, com 
relação ao orçamento 2015, o Ministro demonstrou apoio à ampliação de recursos 
para obras ainda a serem realizadas na Universidade. Sobre o Curso de Direito, o 
Ministro se comprometeu a liberar a Portaria ainda neste semestre. Dessa forma, o 
Curso em Santana do Livramento poderá, provavelmente, iniciar no segundo 
semestre de 2015, podendo então São Borja iniciar o seu processo. Ao ser 
perguntada com relação ao Curso de Medicina, disse ao Ministro que o Projeto do 
Curso está sendo aperfeiçoado para posterior encaminhamento.  
2.4 Em seguida, enfatizou os desafios necessários de adequação à Matriz de 
Custeio e também a sua preocupação em relação à manutenção dos valores do 
PNAES. 
2.6 Na sequência, o conselheiro Carlos Dilli falou sobre o Edital de Fronteiriços. 
Esclareceu que Jaguarão possui uma relação de fronteira com Rio Branco/UR, e 
Santana do Livramento tem com Rivera. Ressaltou estarem trabalhando para 
aumentar o número de estudantes estrangeiros na UNIPAMPA. 
2.7 A conselheira Elena Billig Mello comunicou a participação no Grupo de 
Estudos sobre Licenciaturas Interdisciplinares, do qual também participou o Reitor 
da Universidade do Sul da Bahia. Informou que estão trabalhando em um Encontro 
Nacional de Bacharelados Interdisciplinares e das Licenciaturas Interdisciplinares. 
Destacou ainda o Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Graduação, em Criciúma/SC, 
cuja temática foi a avaliação institucional. De acordo com a conselheira, dentre os 
aspectos levantados no Fórum, destacou-se a importância de aprimorarem as 
Comissões de Avaliação.  
 
3      Assunto: Inclusões e Exclusões de Pauta 
3.1 Alessandro Girardi: pediu inclusão de pauta de uma emenda na Resolução 
29, cujo Cálculo do Índice de Desempenho impacta diretamente nas matrículas. 
3.2 Sandro da Silva: solicitou a inclusão da leitura de uma carta da Comunidade 
Acadêmica e também comunicou que estão em ocupação na PRAEC. 
3.3 Marco Antonio Hansen: diz-se preocupado pela falta de espaço para a 
realização da reunião em outubro. Definiu-se por Bagé. 
3.4  José Acélio da Fontoura Júnior: requereu inclusão acerca das datas do 
SIEPE.  
3.5 Ana Eveline Marinho: solicitou inclusão relacionada à distribuição dos 
assistentes administrativos nas bibliotecas de toda a Universidade.  
3.6 Eduardo Ceretta: em resposta a manifestação do conselheiro Acélio, explicou 
que foi proposto o prazo de 40 dias considerando os dois períodos, aulas e férias, 
para que dessa forma os docentes pudessem escolher qual o melhor momento para 
a avaliação dos trabalhos. 
3.7 Raniere Dourado: pediu a inversão de pauta para que pudessem fazer a 
leitura da Carta da Comunidade Acadêmica. 
Resultados: Todas as inclusões foram aprovadas com uma abstenção. A solicitação 
de inversão de pauta foi aprovada tendo um voto contrário e quatro abstenções.  
Com a concordância dos conselheiros, o discente Cássio Tôndolo fez a leitura da 
Carta da Comunidade Acadêmico. A Presidente colocou-se à disposição para 
conversar com os discentes e salientou que realmente a Universidade precisa de um 



 

valor em torno de onze milhões de reais do PNAES, que é específico para 
assistência estudantil. Salientou a necessidade de destinação de dez por cento do 
PIB para a educação. De acordo com a Reitora, quando o recurso para a assistência 
estudantil aumentou, o índice de evasão diminuiu. Enfatizou o trabalho da equipe da 
PRAEC, comprometida, com atenção e preocupada com o processo. Discorreu 
sobre como foi decidido o processo do Bolsa Permanência e se disse aberta ao 
diálogo. Enfatizou ainda que as obras dos restaurantes e moradias estudantis estão 
em andamento, embora existam problemas. Para o conselheiro Sandro da Silva o 
discurso foi demagógico e não houve diálogo com a PRAEC. O conselheiro Adrien 
Euflasino discordou da fala da Presidente e se disse muito preocupado com a 
evasão. Manifestaram-se também os conselheiros Edson Kakuno, Cammilla Rocha 
Soares, Cesar Beras, Diogo Elwanger, o qual fez a leitura de uma Nota de 
Solidariedade dos TAEs ao Movimento Estudantil de São Borja; Antônio Dalmolin, 
Raniere Dourado e André Lübeck. Segundo o conselheiro André, a UNIPAMPA tem 
hoje 1.717 alunos beneficiados pelo Edital da PRAEC, correspondente a cerca de 
um décimo dos alunos da Universidade. Salientou que o valor do benefício equivale 
a aproximadamente sete milhões de reais e que será de oito milhões em dois mil e 
quinze. Ressaltou que a Universidade trabalha com lei orçamentária fixa e que o 
orçamento das outras Pró-Reitorias é ínfimo comparado ao da PRAEC. Reiterou o 
posicionamento do conselheiro Edson Kakuno quanto à necessidade de também 
concederem mais apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por fim, 
informou acerca dos investimentos feitos na construção de casas estudantis e de 
restaurantes universitários. A Presidente afirmou que, pelo perfil da UNIPAMPA, 
está garantido tanto a assistência estudantil quanto o investimento em ensino, 
pesquisa, extensão e inovação.  

 
4 Assunto: Apreciação da Ata da 55ª Reunião Ordinária, realizada em 
Alegrete, nos dias trinta e trinta e um de agosto de dois mil e quatorze. Origem: 
Secretaria do CONSUNI.  
Resultado: Ata aprovada com seis abstenções. 

 
5 Comissão Eleitoral Geral (Cons. Geraldo Lopes Crossetti, Rodrigo Pinheiro) 
5.1 Escolha de um representante discente para substituir o discente Sandro 
Burgos nesta Comissão. Os conselheiros optaram por decidir isso em outro 
momento. 
5.2 Processo: 23100.001751/2014-24. Objeto: Apreciação da Proposta do Edital 
02/2014 – Eleição do CONCUR. O Presidente da CEG, conselheiro Geraldo 
Crossetti, fez a leitura da Proposta salientando as sugestões feitas pelo Presidente 
pro tempore do CONCUR, Professor Jeferson Luís Lopes Goularte.  
Resultado: Aprovado com uma abstenção, o Edital nº 02/2014 de Eleição do 
Conselho Curador da UNIPAMPA. 

 
6 Comissão de Relações Universidade-Sociedade (Cons. Cammilla Rocha 
Soares, Marta Iris Camargo Messias da Silveira e Rodrigo Trindade Pinheiro) 
6.1 Processo: nº 23100.001094/2013-34. Origem: ARI. Objeto: Protocolo de 
Intenções Universidade Nacional de Missiones. Parecer: Favorável à aprovação do 
Protocolo de Intenções.  
Resultado: Parecer aprovado com uma abstenção. 



 

6.2 Processo: nº 23100.000442/2014-37. Origem: Campus Bagé. Objeto: 
Acordo de Cooperação Técnica entre a UNIPAMPA e a Embrapa Pecuária Sul. 
Parecer: Favorável à aprovação.  
Resultado: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 
6.3 Processo: nº 23100.000928/2014-75. Origem: ARInter. Objeto: Protocolo de 
Intenções University of Orléans - França. Parecer: Favorável à aprovação. 
Resultado: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 
6.4 Processo: nº 23100.001188/2014-94. Origem: Campus Bagé. Objeto: 
Apreciação da assinatura ad referendum no Convênio entre UNIPAMPA e a 
Prefeitura Municipal de Bagé. Parecer: Favorável à aprovação com a recomendação 
de anexação a ata do Conselho de Campus após a aprovação da assinatura ad 
referendum do Diretor da Unidade. O conselheiro Fernando Junges explicou que o 
Conselho de Campus levantou uma dúvida sobre a questão orçamentária e que, tão 
logo fosse esclarecida, a Direção do Campus procedesse à assinatura ad 
referendum. O conselheiro Kakuno complementou que faltava o Curso de Química. 
A Presidente informou que esse Convênio foi assinado ad referendum na presença 
dos Prefeitos. Salientou que o Programa de Iniciação à docência tem sido um 
importante articulador de aproximação da Universidade com a Educação Básica. O 
conselheiro Edson Kakuno explicou que as Prefeituras estão fazendo o repasse das 
passagens aos discentes participantes do Convênio e que essa era a dúvida surgida 
no Conselho de Campus.  
Resultado: Parecer aprovado com uma abstenção.  
6.5 Processo: nº 23100.001189/2014-39. Origem: Campus Bagé. Objeto: 
Apreciação da assinatura ad referendum no Convênio entre UNIPAMPA e a 
Prefeitura de Candiota. 
Parecer: Favorável à aprovação com a recomendação de anexação a ata do 
Conselho de Campus após a aprovação da assinatura ad referendum do Diretor da 
Unidade. Resultado: Parecer aprovado com uma abstenção. 

 
7 Comissão Superior de Ensino:  
7.1 Processo: nº 23100.001659/2014-64 – Vol. I e II. Origem: Campus Bagé. 
Objeto: PPC do Curso de Licenciatura em Música. Parecer: Favorável à aprovação 
do PPC com as alterações sugeridas. Após a leitura do parecer pela conselheira 
Elisângela Maia Pessôa, como não houve nenhuma manifestação, a Presidente 
colocou o assunto em votação.  
Resultado: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 
 
8 Apresentação do Parecer referente ao Pedido de Vista feito pelo conselheiro 
Diogo Elwanger, relativo ao Processo nº 23100.002496/2013-56. O conselheiro 
defendeu a manutenção da redação do Artigo 14 constante na Resolução de 
Encargos Docentes. 
Resultado: Parecer aprovado com três abstenções. 

 
Às doze horas e dez minutos a Sessão foi interrompida e teve seu reinício às treze 
horas e cinquenta minutos.  
 
9 Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas, conselheiros 
Antônio Dalmolin, Carlos Dutra e Raniere Dourado. 



 

9.2 Processo: 23100.002496/2013-56. Origem: Comissão Superior de Ensino 
(CSE). Objeto: Diretrizes para Normatizar os Encargos Docentes. Parecer: 
Favorável à aprovação das Normas com a inclusão do § 5º no Art. 9º. 
Resultado: Proposta aprovada com quatro abstenções. 
9.3 Processo: 23100.001408/2014-67. Origem: Comissão Especial do Programa 
de Avaliação de Desempenho. Objeto: Proposta do Programa de Avaliação de 
Desempenho para fins de Desenvolvimento na Carreira dos Professores da 
UNIPAMPA. Parecer: Favorável à apreciação e deliberação da Proposta. 
Resultado: Aprovado o Parecer da CRN com três abstenções. Manifestaram-se os 
conselheiros José Acélio, Fernando Junges, Edson Kakuno, João Cleber, André 
Lübeck, Elisângela Maia Pessôa, Cesar Beras, Carlos Dutra, Luiz Bruno. A 
Presidente colocou em votação a Proposta de Resolução, salientando que na 
próxima Reunião será apresentado o instrumento da avaliação didática com a 
devida pontuação dentro da planilha. 
Resultado: Aprovada a Resolução com cinco abstenções. 

 
10 Assuntos Gerais 
10.1 O conselheiro Alessandro Girardi baseou sua argumentação no sentido de 
que as matrículas serão no início de setembro e que se a proposta não for aprovada 
agora, não terá o efeito desejado. Segundo o conselheiro, as reprovações não são 
apontadas no índice. Antes o aluno pontuava positivamente a disciplina aprovada, 
negativamente a disciplina em que era reprovado e ainda mais negativamente se 
essa reprovação fosse por infrequência. Salientou que a supressão proposta 
permitirá a revisão no cálculo do índice de desempenho a ser definida pela 
PROGRAD, tornando esse cálculo mais justo e eficiente na determinação da 
prioridade de matrícula. A conselheira Elena Maria Billig Mello, Pró-Reitora de 
Graduação, fez a leitura do Memorando nº 067/2014 – PROGRAD e esclareceu que 
o índice utilizado na Resolução 29 só foi usado nas matrículas 2013/2 e 2014/1 e 
que anteriormente estavam irregulares no SIE. Informou que a PROGRAD está 
trabalhando na reorganização das Normas Acadêmicas de Graduação para que 
sejam sanados ou, pelo menos, minimizados os problemas existentes na norma 
atual. Explicou que não há tempo suficiente para testar o novo formato e que por 
isso não há garantias da sua eficácia, razão pela qual a PROGRAD manifesta-se 
contrária à apreciação desta matéria pelo Conselho Universitário. Manifestaram-se 
ainda os conselheiros João Cleber de Andrade, Fernando Junges, Almir Barros 
Neto, Diogo Elwanger, Nádia Bucco e Ulrika Arns. A Presidente colocou a proposta 
em votação. 
Resultado: A Proposta de Alteração do §2º do Art. 45 da Resolução 29/2011, com a 
supressão do termo “com aproveitamento” foi aprovada com quinze votos 
favoráveis, nove contrários e treze abstenções. 

 
10.2 O conselheiro José Acélio solicitou que as datas do SIEPE sejam repensadas.  
10.3 A conselheira Ana Eveline cobrou uma adequada distribuição dos Assistentes 
Administrativos para as Bibliotecas.  
 
Registra-se o não comparecimento da conselheira Cammilla Rocha Soares no turno 
da tarde da Reunião. 
 
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinquenta minutos, foi encerrada 
a Reunião e redigida a presente Ata, assinada pela Professora Ulrika Arns, 



 

Presidente do CONSUNI, e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária 
Executiva do Conselho Universitário. As declarações desta Reunião estão gravadas 
e disponíveis para consulta. 
 
 

 
ULRIKA ARNS 

Presidente do CONSUNI 
 
 
 

SARA MASCARENHAS TARASUK 
Secretária Executiva do CONSUNI 

 


