
 
 

ATA Nº 60 – 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

Data: 11 de dezembro de 2014 
 

Local: Sala 1307 do Campus Bagé 
 

Horário: 9h55 

 
Participantes: Ulrika Arns, Presidente do CONSUNI; Almir Barros da Silva Santos 
Neto, Vice-Presidente do CONSUNI; os Diretores das Unidades: Alessandro 
Gonçalves Girardi, Fernando Junges, Marco Antonio Fontoura Hansen, Nádia 
Fátima dos Santos Bucco, Cleber Maus Alberto, Maurício Aires Vieira, Daniela 
Vanila Nakalski Benetti, Ronaldo Bernardino Colvero, Valdir Marcos Stefenon e João 
Cleber Theodoro de Andrade; os Representantes das Comissões Superiores: 
Cleiton Perleberg, Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco e Luis Ernesto Roca Bruno; 
os Pró-Reitores: Sandra Mara Silva de Leon, André Lübeck, Eduardo Ceretta 
Moreira, Elena Maria Billig Mello, Simone Barros de Oliveira, Vera Lúcia Cardoso 
Medeiros e Ricardo José Gunski; os Docentes: Beatriz Stoll Moraes, Carlos Aurélio 
Dilli Gonçalves, Carlos Maximiliano Dutra, Cesar André Luiz Beras, Edson 
Massayuki Kakuno, Fernando Zocche, Geraldo Lopes Crossetti, José Acélio da 
Fontoura Júnior, José Pedro Rebés Lima, Mario Jesus Tomas Rosales, Miriane 
Lucas Azevedo, Renato José da Costa e Sara dos Santos Mota; os Técnicos-
Administrativos: Ana Eveline Viana Marinho, Antonio Marcos Teixeira Dalmolin, 
Diogo Alves Elwanger, Herval de Souza Vieira Júnior e Rodrigo Trindade Pinheiro; 
os Discentes: Adrien Lucian Euflasino, Cammilla Rocha Soares, Raniere de Oliveira 
Santos Dourado e Sandro da Silva. 
 
1. Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. 
1.1 Segundo a Reitora, os reitores das universidades federais estão trabalhando 
com o Ministério da Educação em uma agenda de desenvolvimento para as 
universidades federais nos próximos quatro anos. Afirmou que buscam, através 
desse diálogo com o próximo Ministro uma proposta de expansão de vagas públicas, 
tendo como base a qualidade do ensino e os planos de desenvolvimento de cada 
uma das instituições federais.  
1.2 A Presidente falou sobre o pacto de qualidade do Ensino Médio e da 
necessidade de manutenção do foco na interface entre a Educação Superior e a 
Educação Básica. Enfatizou a preocupação das instituições federais em manter  
uma pós-graduação forte e de reforçar a política especial de apoio à Educação a 
Distância, principalmente por ser a UNIPAMPA uma universidade com campi 
temáticos.  
1.3 Na sequência, a Reitora informou que nos dias dezesseis e dezessete deste 
mês participará de reuniões com os reitores da Regional Sul e com os reitores do 
Rio Grande do Sul para articular uma reunião com o novo Governador do Estado 
visando apresentar os programas que estão sendo desenvolvidos em conjunto com 
as universidades, bem como se colocar à disposição para criar novos programas 
junto com o Estado.  



 

1.4 De imediato, a Presidente abordou a finalização da segunda etapa do Pacto 
pelo Ensino Médio. Ressaltou o trabalho da UNIPAMPA no cenário nacional e 
agradeceu aos professores Claudete e Alessandro Bica, pela liderança da atividade, 
e aos doze professores pela condução dos trabalhos nos campi 
1.5 A Reitora também informou ter assinado com a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia mais dois projetos da UNIPAMPA. Destacou que na próxima semana 
devem assinar o projeto do PampaTec relacionado ao agronegócio.  
1.6 Salientou que a Universidade está encerrando o ano dentro da meta 
financeira. 
1.6  Segundo conselheiro André Lübeck, a proposta é de que o prazo para 
elaboração do Plano de Trabalho seja de doze a vinte e três de janeiro de dois mil e 
quinze.  
1.7 A respeito do Edital Mais Cultura, a conselheira Vera Medeiros salientou a 
importância da contribuição de cada Campus para a elaboração coletiva do Plano de 
Cultura da Universidade. Informou ainda sobre o Seminário de Extensão da 
Regional Sul, o qual ocorrerá no Campus Bagé nos dias cinco, seis e sete de agosto 
de dois mil e quinze.  
1.8 A Presidente afirmou que na pauta da próxima Reunião do Conselho deve 
constar a escolha do representante do CONSUNI no PampaTec. 
1.9 Como último informe, a Reitora destacou a importância de discutir a 
necessidade de recompor a Comissão para atualização da Resolução 64 
 
2. Assunto: Informações dos Conselheiros. 
2.1 A conselheira Cammilla Rocha Soares fez a leitura de uma carta 
encaminhada pelos alunos do Curso de Engenharia de Produção. 
2.2  O conselheiro Diogo Elwanger comunicou que já está elaborado o Esboço do 
Plano de Qualificação dos TAEs. De acordo com o conselheiro, ainda é necessário 
pactuar com a PROPLAN alguns pontos de ordem logística e financeira antes de 
enviar o Plano para análise da comunidade acadêmica. 
2.3  O conselheiro Antonio Dalmolin disse acreditar que a FG5 pode não ser o 
suficiente para manter os servidores nas funções de Coordenador local de 
laboratórios, incluindo a chefia dos laboratoristas. Apresentou uma planilha com a 
distribuição de FGs na UNIPAMPA. A Professora Ulrika Arns afirmou que a gestão 
está discutindo a alocação das FGs com as equipes diretivas dos campi. Frisou não 
terem obtido, através do MEC, a liberação, até o momento, de novas FGs. O 
Professor Almir Barros lembrou que ao assumirem a Reitoria não havia FGs para as 
coordenadorias de laboratórios, contudo, ressaltou o compromisso da Administração 
de conseguir essas FGs em dois mil e quinze. Conforme o conselheiro Renato da 
Costa, a planilha apresentada pelo conselheiro Antonio contraria a afirmação dada 
pela Mesa na Reunião anterior, de que não havia FGs e CDs para alocação. 
Conforme a Presidente, a distribuição das FGs é uma prerrogativa da gestão. Disse 
que esse assunto deve ser tratado na próxima Sessão, quando poderão então 
apresentar os dados e as justificativas para a atual distribuição de FGs. Segundo a 
conselheira Sandra de Leon, a planilha trazida pelo conselheiro Antonio está 
desatualizada. Este conselheiro então solicitou que a planilha atualizada seja 
disponibilizada na página da PROGESP. 
 
 
 
 



 

3. Assunto: Inclusões e Exclusões de Pauta. 
3.1  O conselheiro Adrien Euflasino pediu inclusão de questionamento à Reitoria 
sobre as providências tomadas em relação à carta lida na Quinquagésima Sétima 
Reunião Ordinária, enviada pelos alunos do Curso de Engenharia Sanitária e 
Ambiental de Caçapava do Sul.  
3.2 O conselheiro Wilber Tapahuasco solicitou esclarecimento sobre a 
Progressão Docente. 
3.3 O conselheiro Edson Kakuno pediu inclusão a respeito da Avaliação do 
Desempenho Acadêmico Docente por parte do Discente. 
3.4 O conselheiro Renato da Costa requereu inclusão acerca da demanda do 
Campus Livramento de abertura imediata do Curso de Direito.  
3.5 O conselheiro Diogo Elwanger solicitou pronunciamento do CONSUNI e 
parecer da CONJUR sobre o enquadramento das chefias imediatas. 
3.6 O conselheiro Cesar Beras propôs inclusão de pauta a respeito da 
distribuição das FGs. 
3.7 O conselheiro Adrien Euflasino pediu inclusão acerca da viagem dos 
discentes para a Bienal.  
Resultado: Aprovadas as inclusões com três abstenções. 
Resultado do assunto das FGs: Aprovada a inclusão com dezessete votos 
favoráveis. 

 
4 Assunto: Apreciação das Atas.  
4.1 Objeto: Ata da Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária. Origem: Secretaria 
do CONSUNI. 
Resultado: Ata aprovada por UNANIMIDADE. 
4.2 Objeto: Ata da Quinquagésima Nona Reunião Ordinária. Origem: Secretaria 
do CONSUNI. 
Resultado: Ata aprovada com duas abstenções. 

 
5 Assunto: Calendário de Reuniões do CONSUNI 2015. Origem: Secretaria do 
CONSUNI.  Objeto: Proposta de Calendário para as Reuniões do CONSUNI em 
dois mil e quinze. Apresentaram sugestões de alteração no Calendário a Presidente, 
os conselheiros Carlos Dutra, Cesar Beras, Renato da Costa, Marco Hansen, Nádia 
Bucco, João Cleber de Andrade e Alessandro Girardi. A proposta do conselheiro 
Edson Kakuno de reuniões nos dias quinze de janeiro e cinco de fevereiro foi 
rejeitada, tendo um voto favorável. As propostas de reuniões nos dias dezoito e 
dezenove de março e de Reunião no dia vinte e dois de outubro foram aprovadas 
tendo dois votos contrários e quatro abstenções. 
Resultado: Aprovados com dois votos contrários e três abstenções as propostas de 
alteração e o Calendário 2015 das Reuniões CONSUNI.  
 
6 Assunto: Parecer da Comissão de Regimentos e Normas (CRN). 
6.1  Processo: 23100.002789/2014-14. Origem: Conselho Curador (CONCUR).      
Objeto: Proposta de Alteração da Resolução 80/2014 do Conselho Universitário. O 
CONCUR solicita a mesma pontuação para todos os membros do Conselho, 
passando de 3,0 pontos/ano para 4,0 pontos/ano. Relatoria: Conselheiro Carlos 
Dutra. Parecer: Favorável para a apreciação e deliberação pelo CONSUNI. O 
conselheiro Renato da Costa, a pedido do conselheiro Edson Kakuno, disse que se 
aprovada a alteração na Resolução 80 também há a necessidade de alterar a 
Resolução 75, ambas tratando sobre a carreira docente. O conselheiro Carlos Dutra 



 

propôs a manutenção da pontuação de três pontos. O conselheiro Fernando Zocche 
defendeu a manutenção da pontuação de quatro pontos.  
Resultado: Aprovada a Proposta de Alteração da Resolução 80 com a pontuação 
de quatro pontos para todos os membros, tendo um voto contrário. Alteração da 
Resolução 75 aprovada com três abstenções. 
 
7 Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE) 
7.1 Processo: 23100.002627/2014-86. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: 
Proposta de criação do Curso de Especialização em Educação e Gestão do 
Patrimônio. Relatoria: Conselheiro Cleiton Perleberg. Parecer: Favorável à criação 
do Curso de Especialização. 
Resultado: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. 
7.2 Processo: 23100.002634/2014-88. Origem: Campus Caçapava do Sul. 
Objeto: Proposta de criação do Curso de Especialização em Geofísica e Geologia 
Aplicada a Recursos Naturais e Meio Ambiente. Relatoria: Cons. Cleiton Perleberg. 
Parecer: Favorável à criação do Curso de Especialização. 
Resultado: Parecer aprovado com duas abstenções. 
7.3 Processo: 23100.002635/2014-22. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: 
Proposta de reoferta do Curso de Especialização em Educação em Ciências. 
Relatoria: Cons. Cleiton Perleberg. Parecer: Favorável à reoferta do Curso. 
Resultado: Parecer aprovado com duas abstenções. 
7.4 Processo: 23100.002637/2014-11. Origem: Campus São Borja. Objeto: 
Proposta de criação do Curso de Especialização em Atividades Criativas e Culturais. 
Relatoria: Cons. Cleiton Perleberg. Parecer: Favorável à criação do Curso de 
Especialização. 
Resultado: Parecer aprovado com uma abstenção. 
7.5 Processo: 23100.002640/2014-35. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: 
Proposta de criação do Curso de Especialização em Tecnologias Digitais e 
Educação. Relatoria: Cons. Cleiton Perleberg. Parecer: Favorável à criação do 
Curso de Especialização. 
Resultado: Parecer aprovado com uma abstenção 
7.6 Processo: 23100.002647/2014-57. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: 
Proposta de criação do Curso de Especialização em Psicopedagogia Institucional. 
Relatoria: Cons. Cleiton Perleberg. Parecer: Favorável à criação do Curso de 
Especialização. 
Resultado: Parecer aprovado com uma abstenção.  
7.7 Processo: 23100.002648/2014-00. Origem: Campus Alegrete. Objeto: 
Proposta de reoferta do Curso de Pós-Graduação lato sensu Engenharia 
Econômica. Relatoria: Cons. Cleiton Perleberg. Parecer: Favorável à reoferta do 
Curso. 
Resultado: Parecer aprovado com uma abstenção. 
7.8 Processo: 23100.002696/2014-90. Origem: Campus Itaqui. Objeto: 
Proposta de criação do Curso de Especialização em Produção Vegetal. Relatoria: 
Cons. Cleiton Perleberg. Parecer: Favorável à criação do Curso de Especialização.  
Resultado: Parecer aprovado com uma abstenção. 
7.9 Processo: 23100.002701/2014-64. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: 
Proposta de criação do Curso de Especialização em Desenvolvimento Regional. 
Relatoria: Cons. Cleiton Perleberg. Parecer: Favorável à criação do Curso de 
Especialização. 
Resultado: Parecer aprovado com uma abstenção.  



 

 
Às doze horas e dez minutos, a Reunião foi interrompida para o almoço. Às quatorze 
horas e vinte minutos, a Sessão foi reiniciada. 
 
8 Assunto: Parecer da Comissão Eleitoral Geral (CEG), conselheiros Geraldo 
Lopes Crossetti, Rodrigo Pinheiro e Sandro da Silva. Processo: 
23100.002893/2014-17. Origem: CEG. Objeto: Proposta de Edital de Eleição a 
Vagas de Representação Docente, Técnico-Administrativa e Externa do Conselho 
Curador (CONCUR). Relatoria: Conselheiro Geraldo Crossetti. Parecer: Favorável 
à apreciação e deliberação do CONSUNI.  
Resultado: Proposta aprovada por UNANIMIDADE. 
 
9 Assuntos Gerais 
9.1 O conselheiro Adrien Euflasino solicitou esclarecimento à Reitoria sobre as 
providências tomadas em relação à carta lida na Quinquagésima Sétima RO, 
enviada pelos alunos do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental de Caçapava 
do Sul. O conselheiro Marco Hansen afirmou que nenhuma das reivindicações feitas 
na carta passou pelas instâncias do Campus. Destacou não caber ao CONSUNI 
tratar de assuntos administrativos e também salientou que o aumento de quadro de 
professores depende das vagas ofertadas pelo MEC. De acordo com o conselheiro 
Adrien, na carta consta que o Campus já havia sido procurado para tratar dessas 
demandas. 
9.2 A seguir, foram abordadas as inclusões de pauta dos conselheiros Wilber 
Tapahuasco e Edson Kakuno: Progressão Docente e Avaliação do Desempenho 
Acadêmico Docente por parte do Discente. Pronunciaram-se a Presidente, o Vice-
Presidente, os conselheiros Fernando Junges, André Lübeck e Carlos Dutra. O 
conselheiro Fernando Junges disse que alguns docentes já atingiram o tempo 
necessário para Progressão, mas ainda não foram avaliados pelos discentes. 
Enfatizou que esses professores terão sua progressão com efeitos retroativos. O 
conselheiro André disse existir a possibilidade da avaliação imediata, se for esse o 
entendimento de uma Comissão de Curso ou de algum Campus, contudo, ressaltou 
que o sistema de avaliação estará disponível apenas em janeiro. Conforme o 
conselheiro Carlos Dutra, os docentes que passaram pela avaliação emergencial 
não necessitam ser avaliados pelos discentes. A Presidente pediu à CPPD que faça 
constar no informativo quinzenal da Universidade todas as informações relativas a 
esse processo de avaliação docente. 
9.3 O conselheiro Renato da Costa apresentou a demanda do Campus Santana 
do Livramento de abertura imediata do Curso de Direito. Frisou que esse Curso é 
um compromisso assumido pela UNIPAMPA diante da comunidade acadêmica. 
Segundo a Presidente, o Curso de Direito será ofertado a partir de dois mil e quinze. 
Entretanto, enfatizou que nenhuma atitude será tomada desrespeitando as decisões 
do MEC. O conselheiro Renato ponderou que a divulgação quanto à abertura do 
Curso já foi feita. Lamentou que essa demanda esteja em discussão há anos e, 
mesmo assim, ainda não tenha sido efetivada. A conselheira Daniela Benetti 
informou que há dez meses não há nenhuma novidade em relação a esse Processo. 
Manifestou não ter expectativa em relação à emissão de Portaria de abertura desse 
Curso. O conselheiro Cesar Beras propôs uma nota pública à comunidade 
esclarecendo a atual situação referente ao Curso de Direito. 
9.4 O conselheiro Diogo Elwanger solicitou pronunciamento do CONSUNI e 
parecer da CONJUR sobre o enquadramento das chefias imediatas. Segundo o 



 

conselheiro, a previsão de algumas chefias para determinados servidores contraria o 
Regimento Geral, pois estariam exercendo função que cabe exclusivamente ao 
Coordenador Acadêmico. Pronunciaram-se a Presidente, os conselheiros João 
Cleber de Andrade, André Lübeck, Herval Vieira, Professor Almir Barros, Ana 
Eveline Marinho, Geraldo Crossetti, Sandra de Leon, Maurício Aires Vieira e José 
Acélio da Fontoura Júnior. A Presidente ressaltou a importância de descentralização 
das atividades, e esse é um dos motivos da revisão do Regimento. O conselheiro 
João Cleber reforçou o seu posicionamento, explicitado na última Reunião, de que 
seguir estritamente o Regimento sem considerar as condições de cada Campus é 
um retrocesso para a Universidade. A conselheira Ana Eveline disse ser 
fundamental esclarecer a comunidade acadêmica sobre a necessidade dessa 
alteração regimental. O conselheiro Diogo afirmou não ser contrário à delegação e à 
descentralização, contudo, salientou que em vários campi isso não acontece. O 
conselheiro André sugeriu que, neste ano, a avaliação seja feita pelos 
coordenadores acadêmicos e, no próximo ano, pelas chefias estabelecidas. O 
conselheiro Maurício recomendou que antes de iniciar um Plano de Trabalho, ou 
qualquer outro processo, seja feita uma análise das informações constantes no 
sistema. Para o conselheiro José Acélio, é fundamental seguir os preceitos do 
Regimento. A Presidente reiterou a proposta do conselheiro André de que, neste 
ano, os Planos de Trabalho sejam avaliados pelos coordenadores acadêmicos.  
9.5 O conselheiro Cesar Beras propôs nova discussão acerca da distribuição das 
FGs. Fez a leitura do Parecer de criação da Editora. Questionou se há ou não FG 
para a Editora. O conselheiro Renato da Costa solicitou que fosse consultado se na 
data de aprovação da criação da Editora havia FGs disponíveis. A Presidente 
reiterou que, no momento, não há FGs e CDs disponíveis para a UNIPAMPA. 
Manifestaram-se também a conselheira Vera Medeiros e o Professor Almir Barros.  
9.6 Sobre a solicitação do conselheiro Adrien referente à viagem para a Bienal, a 
Presidente pediu que os discentes sigam o trâmite administrativo. 
 
Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e quarenta e cinco 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 

 


