
 

 
ATA Nº 68 – 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
 

Data: 22 de outubro de 2015 
 

Local: Auditório – Campus Jaguarão 
 

Horário: 9h 
 

Participantes: Ulrika Arns, Presidente; Almir Barros da Silva Santos Neto, Vice- 
Presidente; 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 e Valdir Marcos Stefenon; os Representantes das Comissões 
Superiores: Ana Cristina da Silva Rodrigues e Marina Prigol; os Pró-Reitores: Daniel 
dos Santos Viégas, substituto da Pró-Reitora de Gestão de Pessoal; Tiago Zavacki 
de Moraes, Pró-Reitor Adjunto de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação; 
Eduardo Ceretta Moreira, Francéli Brizolla, substituta da Pró-Reitora de Graduação; 
Simone Barros de Oliveira, Vera Lúcia Cardoso Medeiros e Ricardo Gunski; os 
Docentes: Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Carlos Maximiliano Dutra, Edson 
Massayuki Kakuno, Fernando Zocche, Geraldo Lopes Crossetti, José Acélio Silveira 
da Fontoura Júnior, José Pedro Rebés Lima, Mário Jesus Tomas Rosales, Renato 
José da Costa, Ricardo Machado Ellensohn e Sérgio Meth; os Técnicos-
Administrativos: Ana Eveline Viana Marinho, Denis Jeferson Pereira Cobas, Diogo 
Alves Elwanger, Milena Skolaude Carvalho e Saulo Menna Barreto Dias; os 
Discentes: Adriano Reis Rocha Cunha, Adrien Lucian Euflausino, Cainã Lima Costa, 
Fábio Diniz Chaves e Raniere de Oliveira Santos Dourado. 
 
Justificaram a ausência os conselheiros: Beatriz Stoll Moraes, João Cleber Theodoro 
de Andrade e Irina Lübeck, Marta Iris Camargo Messias da Silveira, Miriane Lucas 
Azevedo, Sara dos Santos Mota e Vicente Majó da Maia.  
 
1. Assunto: Posse Conselheira. 
1.1 Profª Marina Prigol, do Campus Itaqui, pela CSPesquisa. 
 
2. Assunto: Informações da Reitoria. 
2.1 A Presidente da Mesa relatou que o novo Ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, em sua primeira reunião com os Reitores, anunciou, dentre outras 
ações programadas para 2016, a revisão dos programas PIBID, Mais Educação e 
Pacto de Formação de Professores do Ensino Médio. Segundo ele, a ideia é 
trabalhar com esses 03 Programas de forma mais articulada. O Ministro também 
disse que haverá uma retomada do ensino a distância com foco na qualidade, haja 
vista que há 03 anos se aguarda a efetivação desta política, e que permanece o 
compromisso do Ministério em continuar nessa linha de repensar e fortalecer o 
trabalho de articulação e qualificação dos currículos da Educação Básica. Do 
mesmo modo, falou da sua preocupação com os recursos para 2015 e 2016. Na 
sequência, a Presidente informou que as Universidades Federais estão concorrendo 
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a um aporte de recursos de R$ 100 milhões, e que a UNIPAMPA busca aumentar o 
seu orçamento em mais de R$ 5 milhões. Disse que nessa mesma reunião também 
ficou estabelecida a aproximação com o fórum de Pró-Reitores e Reitores. Por fim, 
em relação aos cortes de recursos no PROAP, expôs que a SESU se comprometeu, 
juntamente com a CAPES, a buscar mais recursos, garantindo os subsídios básicos 
para o Programa de Apoio à Pós-Graduação. 
2.2 O conselheiro Fábio Diniz encaminhou pedido de afastamento da CEG. A 
Presidente da Mesa cientificou que a Comissão Eleitoral Geral será reestruturada. 
2.3 Sobre o ENEM, que acontecerá nos próximos dias 24 e 25, o conselheiro 
Carlos Dilli destacou a sua abrangência nacional e a sua constituição como um 
processo democrático e cada vez mais seguro, o qual vem se consolidando como 
processo seletivo entre as universidades federais. Comentou sobre a rede de 
observadores da aplicação do ENEM e reafirmou que a UNIPAMPA é uma das 
Instituições que mais possui observadores registrados no INEP. Disse que a partir 
da publicação dos resultados inicia o processo de ingresso, através do SiSU, dos 
acadêmicos em 2016. 
2.4 A conselheira Simone Barros falou que, em função do grande temporal que 
ocorreu na cidade de Uruguaiana, o início dos serviços do RU daquele Campus foi 
transferido de 16/10 para 26/10. Comunicou ainda que nos dias 4, 5 e 6 de 
novembro a PRAEC estará promovendo um encontro de formação com as 
Assistentes Sociais, e preparando o Plano de Permanência 2016, com previsão de 
lançamento do Edital para janeiro. Além disto, disse que será feita uma revisão da 
Resolução que trata das Políticas de Assistência Estudantil na UNIPAMPA, pois, 
embora a nível nacional esta seja entendida com uma das mais avançadas, na 
UNIPAMPA ela já é considerada ultrapassada. 
2.5  Finalizando as informações da Reitoria, a Presidente comunicou que o 
Campus Uruguaiana receberá a Comissão de Organização do Curso de Medicina. 
 
3. Assunto: Informações dos Conselheiros. 
3.1 O conselheiro Sérgio Meth solicitou à Reitoria providências sobre a estrutura 
do Campus Bagé. Explicou que há necessidade de muitos reparos estruturais 
naquela Unidade. Pediu a tomada de medidas para que não se perca um patrimônio 
público. Argumentou, ainda, que o bloco 05, onde deveriam estar os laboratórios, até 
hoje continua igual e os professores permanecem amontoados em uma sala.  
3.2 O conselheiro Edson Kakuno, na condição de presidente da CPPD, informou 
aos conselheiros Diretores que esta semana recebeu o resultado da consulta 
discente de 2015/1, e que, no máximo até o inicio da próxima semana, este será 
repassado aos Diretores e às Coordenações Acadêmicas dos campi. Pediu que 
informassem aos coordenadores de curso, em razão de serem estes os 
encarregados de realizar a avaliação de desempenho docente para fins de 
progressão. Pediu privacidade do resultado, restrição de repasse apenas aos 
presidentes das comissões de cursos e ao próprio interessado, se requerido. 
Finalizando, informou que já está programada a realização da 3ª consulta, relativa à 
2015/2, prevista para o período de 13 a 16 de novembro. 
3.3 O conselheiro Marco Hansen fez a leitura de e-mail por ele recebido, no qual 
as bibliotecárias solicitam o adiamento do Edital de Eleição para Coordenador e 
Coordenador Substituto do SisBi. A conselheira Ulrika Arns disse que está na pauta 
a alteração do cronograma e que deliberará sobre o assunto. 
3.4 O conselheiro Maurício Vieira apresentou o convite do 1º Encontro 
Humanístico Disciplinar, o qual acontecerá no Campus Jaguarão nos dias 3 e 4 de 
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dezembro. Disse que o encontro está relacionado com a temática dos Saberes 
Culturais na Fronteira e que o evento é promovido pela equipe de trabalho do 
Instituto Conexão Sociocultural e do PET-Economia da Cultura do Campus. 
Salientou que o evento envolve várias áreas do conhecimento e que gostaria da 
participação das 10 Unidades da UNIPAMPA. 
3.5 O conselheiro Adrien Euflausino repassou o convite às Unidades para 
participarem da 3ª Semana Integrada de Comunicação, que ocorrerá no Campus 
São Borja nos dias 9 a 13 de novembro. Disse que pela primeira vez o evento está 
sendo organizado pelos discentes dos Cursos de Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda e Relações Públicas.  
 
4 Assunto: Inclusões e Exclusões de Pauta. 
4.1 Foi solicitada a exclusão da apreciação da ata da 67ª Reunião Ordinária, por 
não ter sido enviada em tempo hábil para análise dos conselheiros. 
4.2 O conselheiro Fernando Zocche propôs inversão de pauta para antecipar os 
itens 10.1 e 10.2 da CEG para após a apreciação das atas. 
4.3 O conselheiro Denis Cobas solicitou que a Reitoria explicasse a exclusão da 
vaga TAE no Mestrado em Administração de Livramento, e que também fosse falado 
sobre o andamento da implantação das 30 horas e da razão para a não adesão da 
UNIPAMPA ao PROFIAP. 
4.4 O conselheiro Adrien solicitou esclarecimentos relativos à participação dos 
discentes nas reuniões do CONSUNI, em razão das convocações às vezes 
chegarem atrasadas e ocasionarem o não recebimento do auxílio em dia, e 
atinentes ao período de afastamento, pois alguns professores não abonam as faltas, 
unicamente justificam o dia da reunião. Perguntou, também, qual é a normalidade e 
o que pode ser feito, tanto em relação às faltas, como para o recebimento do auxílio 
pelo período de afastamento, e não somente pelo dia da reunião. 
Resultado: Todos os itens foram aprovados, contando-se somente a abstenção do 
conselheiro Diogo Elwanger. 
 
5 Assunto: Apreciação de ata. 
5.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 66ª Reunião Ordinária, 
realizada em Uruguaiana, no dia 27/08/2015.  
5.3 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 13ª Reunião Extraordinária, 
realizada em Bagé, no dia 23/09/2015.  
Resultado: Aprovadas ambas as atas. Registrada a abstenção do conselheiro 
Renato da Costa e as ausências dos conselheiros Simone Oliveira, Denis Cobas, 
Adriano Reis e Raniere Dourado. 
 
9. Assunto: Reestruturação de Comissão. 
9.1 Escolha de Representante Discente para Comissão Eleitoral Geral. No lugar 
do conselheiro Fábio Diniz Chaves reingressa o conselheiro Adrien Lucian 
Euflausino. 
 
10. Assunto: Pareceres da Comissão Eleitoral Geral (CEG). 
10.2 Processo: 23100.002658/2015-18. Origem: CEG. Objeto: Proposta de 
alteração do cronograma de Eleição para a Coordenação do SisBi. Relatoria: 
Geraldo Lopes Crossetti. O conselheiro Geraldo Crossetti sugeriu que se inicie com 
o informe dado pelo conselheiro Hansen. A Professora Ulrika explicou que um ponto 
é repensar o processo eleitoral como um todo, e outro é apenas o item 1.3 do Edital. 
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O conselheiro Geraldo deu ciência de recurso recebido, onde está registrado que a 
Coordenadoria das Bibliotecas conta com o trabalho de dois TAEs. Neste recurso, 
alega-se que tais servidores não trabalham em Bibliotecas, mas constam na lista de 
votantes. Solicitou, portanto, um esclarecimento sobre o assunto. O Professor Almir 
Barros esclareceu que esses servidores não trabalham em uma Biblioteca, mas sim 
para as 10 Bibliotecas da Universidade tendo, portanto, direito de participarem dessa 
eleição. Sobre o item 1.3 do Edital, o Professor explicou que foram usados para a 
Coordenação das Bibliotecas os mesmos motivos e dinâmicas já utilizados para as 
outras Coordenadorias que não estão em Bagé. Ademais, salientou que a 
multicampia proporciona que as coordenações possam ser exercidas nas Unidades. 
Entretanto, entende que se o assunto foi levantado, deve ser discutido pelo 
Conselho. O conselheiro Hansen disse que as principais reclamações das 
Bibliotecárias são a falta de estrutura em diversos campi e o retrocesso em 
remanejar a Coordenação da Reitoria para as Unidades. A Presidente recomendou 
a suspensão do Edital como melhor encaminhamento ao processo. O Professor 
Hansen sugeriu que seja formada uma comissão com a participação das 
Bibliotecárias para uma melhor discussão. O conselheiro Kakuno propôs que a atual 
Coordenadora seja encarregada de realizar essa pesquisa junto aos seus pares. 
Resultado: Aprovada a suspensão temporária do Edital. Ausentes no momento da 
votação os conselheiros Simone de Oliveira, Adriano Cunha e Raniere Dourado. 
10.1 Processo: 23100.003230/2015-92. Origem: CEG. Objeto: Proposta de Edital 
de Eleição de representantes docentes, técnico-administrativos e discentes para o 
Conselho Universitário. Relatoria: Geraldo Lopes Crossetti. O conselheiro Geraldo 
informou que o último Edital foi usado como base e salientou que o ponto polêmico é 
a maneira como são eleitos os candidatos. Sobre este assunto, lembrou que a CEG 
foi chamada a dar explicações ao Ministério Público em razão de uma denúncia. À 
época, a CEG comprometeu-se a trabalhar nesse ponto. O conselheiro realizou a 
leitura da parte do Edital que diz que os discentes e TAEs devem votar em 05 
candidatos de Unidades distintas, mas que se tem verificado que algumas Unidades 
não apresentam candidatos. O conselheiro Sérgio lembrou que há 02 anos já havia 
proposto o voto distrital misto. Salientou que há a obrigatoriedade de votar em 10 
candidatos, um de cada Campus, mesmo sem conhecer a todos. Disse que a forma 
atual obriga o eleitor a votar em quem não quer votar, pois, caso contrário, anula-se 
o voto. O presidente da CEG salientou que agora precisam definir o modo de 
escolha dos TAEs e Discentes. O conselheiro Saulo Dias manifestou-se favorável à 
representatividade dos TAEs de todas as Unidades no Conselho e disse concordar 
que não pode haver obrigatoriedade de votação em número específico de 
candidatos para validar o voto. O conselheiro Kakuno explicou que este modelo não 
é perfeito, mas beneficia os campi menores. O conselheiro Fábio disse ser 
satisfatório o modelo proposto aos TAEs e discentes. Salientou que é preciso 
trabalhar no sentido de se conhecer todos os candidatos e que o eleitor deve buscar 
esse conhecimento. O conselheiro José Acélio discordou do conselheiro Fábio, 
justificando que se um Campus tiver somente um candidato e o eleitor não votar 
neste, terá seu voto anulado, acabando por não ser uma escolha, mas sim uma 
obrigação. O conselheiro Fernando Junges sugeriu a inscrição de chapas de 
Unidades diferentes com candidatos discentes titulares e suplentes. A conselheira 
Nádia Bucco recordou que fez parte da Comissão Eleitoral primária que escolheu a 
primeira representação no CONSUNI. Explicou que realizaram várias consultas à 
época e disse que acompanhou a Professora Ulrika e o Professor Geraldo quando 
estes foram chamados ao MP no ano passado. Destacou que o Procurador, em 
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razão das denúncias recebidas, queria entender como era o processo. Após o 
esclarecerem sobre os processos e as peculiaridades dos campi da Universidade, 
passou a entender que todos têm que estar representados; naquele momento não 
tinha nenhuma sugestão a dar, mas sentia a necessidade de que todos fossem 
representados no Conselho. O conselheiro Renato da Costa, por discordar da 
obrigatoriedade, propôs para os TAEs e discentes um ranqueamento simples, com 
uma cláusula especificando que a representatividade deve ser de Unidades 
diferentes. A conselheira Ana Eveline Marinho articulou que o ranqueamento não 
garante a participação dos campi menores. O conselheiro Kakuno lembrou que 
sempre se trabalhou com a filosofia de representação docente e não de campi. O 
professor Almir Barros sugeriu que se possam votar em até 10 candidatos, sempre 
de unidades distintas, e que na hora da apuração os 10 mais votados de cada campi 
assumam, enquanto os outro 05 saem da lista geral. O conselheiro Sérgio solicitou a 
alteração no Edital, onde se lê: “...deve necessariamente votar em...”, leia-se: 
“...pode votar em até...”. O Presidente da CEG lembrou que se tirarem o “deve 
necessariamente”, isso dificultará o trabalho das CELs, pois uma das maneiras de 
se controlar a contagem de votos é justamente essa. Os conselheiros Sérgio e 
Renato manifestaram-se dizendo que se não houver 10 votos marcados na cédula, 
os faltantes devem ser considerados em branco. O conselheiro Adrien salientou que 
essa fórmula somente se aplica à eleição de docentes, pois as categorias TAEs e 
discentes sentem-se contempladas com o texto original das respectivas categorias. 
O conselheiro Diogo lembrou que também participou da audiência com o 
Procurador, e que este se mostrou contrário ao uso do termo “obrigatoriedade”. 
Salientou que para os docentes deveriam ser criados distritos e chapas por cada 
Campus. Sobre os discentes e TAEs, preceituou a eleição por chapas como melhor 
opção. Enfatizou que as propostas trazidas pelos professores Sérgio e Almir são, 
hoje, a melhor opção para a UNIPAMPA. Também sugeriu que para o futuro a 
fórmula eleitoral seja colocada no Regimento da Universidade. O conselheiro Renato 
comentou que pelo princípio democrático não é possível dizer a uma categoria 
“deve, obrigatoriamente”, e à outra, não. A Presidente da Mesa concordou e 
informou que o encaminhamento será o mesmo para todas as categorias. O 
conselheiro Adrien solicitou o aumento do número de representantes discentes no 
Conselho para que os alunos das especializações e dos cursos de pós-graduação 
possam participar. O conselheiro Fábio lembrou que esses estudantes votam na 
representação discente da graduação, mas não participam do Conselho. Foi 
informado ao conselheiro que é preciso respeitar a proporcionalidade exigida pela 
LDB. A Mesa colocou a proposta de edital em votação. 
Resultado: registrada a ausência do conselheiro Adriano Cunha, o Edital foi 
aprovado por UNANIMIDADE, considerando-se a aprovação das seguintes 
alterações de redação de itens da Minuta: Item 5.13: “Na categoria dos discentes e 
dos servidores técnico-administrativos, o eleitor pode escolher até 05 (cinco) 
candidatos de sua categoria e que estejam matriculados, no caso dos estudantes, e 
em exercício, no caso dos servidores técnico-administrativos, em Unidades distintas 
da Universidade”. Item 5.14: “Na categoria dos docentes o eleitor pode assinalar até 
10 (dez) candidatos da respectiva categoria que estejam em exercício, votando 
apenas em 1 (um) candidato de cada Campus”. Item 6.1.11: “Na apuração dos votos 
da categoria dos técnico-administrativos, os candidatos são classificados em ordem 
decrescente das suas respectivas votações absolutas (total de votos), selecionando-
se os 11 (onze) candidatos com a maior votação, cada um representando uma 
Unidade distinta, sendo os 05 (cinco) primeiros eleitos os titulares e os 06 (seis) 
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seguintes os suplentes”. Item 6.1.12: “Na apuração dos votos da categoria dos 
discentes, os candidatos são classificados em ordem decrescente das suas 
respectivas votações absolutas (total de votos), selecionando-se os 10 (dez) 
candidatos com a maior votação, cada um representando um Campus distinto, 
sendo os 05 (cinco) primeiros eleitos os titulares e os 05 (cinco) seguintes os 
suplentes”. E item 6.1.13: “Na apuração dos votos da categoria dos docentes, os 
candidatos são classificados em ordem decrescente das suas respectivas votações 
absolutas (total de votos), selecionando-se os 10 (dez) candidatos com a maior 
votação, observando-se a representação dos 10 (dez) campi, sendo esses 
candidatos eleitos considerados titulares, e sendo também considerados titulares os 
05 (cinco) candidatos mais votados em ordem decrescente imediatamente após a 
representatividade dos dez campi, independente de em qual Campus estejam 
lotados, destacando-se que, dessa mesma lista, os 15 (quinze) próximos candidatos 
mais votados em ordem decrescente, independente do Campus, são considerados 
suplentes da categoria docente, devendo ser chamados imediatamente em rigorosa 
ordem conforme as vacâncias e/ou impedimentos dos assentos titulares”. 
 
Às 11h40 o professor Almir comunicou que a Presidente havia se retirado da 
Reunião para participar de encontro com o Prefeito da cidade, e convidou o 
professor Kakuno, Decano do Conselho, a tomar assento à Mesa. 
 
O conselheiro Kakuno, como Presidente da CPPD, solicitou que a CEG seja 
autorizada a elaborar o edital para representação da CPPD nas Unidades onde há 
vacância, com o que os conselheiros concordaram. 
 
6 Assunto: Pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR 
U-S). 
6.1 Processo: 23100.002269/2015-92. Origem: Divisão de Convênios. Objeto: 
Convênio entre a Universidad de Mendoza (UM) e a UNIPAMPA, com objetivo de 
cooperação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e mobilidade acadêmica. 
Relatoria: Adrien Lucian Euflausino. Parecer: Favorável à assinatura ad referendum 
do mesmo. No momento da votação constataram-se as ausências dos conselheiros: 
Daniela Benetti, Tiago Moraes, Francéli Brizolla, Mário Rosales, Sérgio Meth e 
Adriano Cunha. 
Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE. 
6.2 Processo: 23100.002237/2015-97. Origem: Campus Alegrete. Objeto: 
Convênio entre a UNIPAMPA e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, que possui como objeto a colaboração para instalar e manter em atividade a 
estação da rede brasileira de monitoramento contínuo RBMC Alegrete. Relatoria: 
Adrien Lucian Euflausino. Parecer: Favorável à assinatura do mesmo. No momento 
da votação constataram-se as ausências dos conselheiros: Daniela Benetti, Tiago 
Moraes, Francéli Brizolla, Mário Rosales, Sérgio Meth e Adriano Cunha. 
Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE. 
 
Cabe a esta Secretaria registrar que o conselheiro Adriano Cunha, após ter assinado 
a lista de presenças do turno da manhã retirou-se da reunião, não participando de 
qualquer das votações realizadas. 
Às 12h05min a Sessão foi interrompida para almoço. Às 13h45min o Vice-
Presidente na Presidência da Mesa reiniciou a Reunião convidando o conselheiro 



 
7 

ATA Nº 68 – 68ª RO do CONSUNI/UNIPAMPA – 22 de outubro de 2015 

Eduardo Ceretta para tomar parte à Mesa enquanto o conselheiro Kakuno 
participava de outra reunião no Campus Jaguarão. 
 
7 Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN).   
7.1 Processo: 23100.002434/2015-14. Origem: Pró-Reitoria de Pós Graduação. 
Objeto: Proposta de Alteração da Resolução 03/2010 do CONSUNI, que aprova as 
Normas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Relatoria: Fernando Junges. Pareceres: 
CSEnsino: Aprovação da proposta de revisão. CRN: Aprovação da Revisão com as 
alterações sugeridas. CONJUR: Sugere a aprovação com as alterações 
recomendadas pela CRN. Salientando que a discussão é em torno do art. 27, e que 
o Conselho tem autonomia para decidir, o professor Almir explicou que a posição da 
Gestão é manter essa reserva, embora isto não garanta a vaga. Disse que a Reitora 
inclusive já levou o assunto à ANDIFES. O conselheiro Diogo esclareceu que a CRN 
não entrou nesse mérito porque o assunto está no PDI e solicitou a apresentação da 
Nota da Procuradoria para que se saibam os argumentos usados pelo Procurador 
para não recomendar a aprovação. O conselheiro Carlos Dilli informou que por ser 
um processo seletivo, não se garante a aprovação do servidor. O conselheiro 
Alessandro Girardi se disse desconfortável em votar essa proposta sem conhecer o 
parecer do Procurador. O conselheiro Ricardo Gunski esclareceu que há urgência, 
principalmente para que se possa analisar a proposta de alteração do Regimento do 
PPG em Ensino de Línguas.  O conselheiro Diogo lembrou a Política de Qualificação 
dos Servidores Públicos, onde o Governo cria cursos específicos e direcionados. O 
professor Ricardo salientou que a UNIPAMPA tem vários servidores técnicos já 
realizando cursos de mestrado e de doutorado. Na sequência o professor Almir fez a 
leitura da NOTA nº 00261/2015/PFUNIPAMPA/PGF/AGU. Manifestaram-se 
favoravelmente a aprovação da reserva de vagas os conselheiros Diogo, Carlos Dilli, 
Denis Cobas e Fernando Junges. O conselheiro Sérgio Meth sugeriu que se 
busquem mais subsídios em outras IFES, ao que o conselheiro Diogo disse ser 
desnecessário, pois a Nota emitida pelo Procurador não é fechada.  
Resultado: O parecer da CRN foi aprovado na íntegra com abstenções dos 
conselheiros: Edson Kakuno, Marina Prigol e Sérgio Meth. Registra-se a ausência 
da conselheira Simone Barros de Oliveira no momento da votação. 
 
Às 14h45min foi passada a palavra à conselheira Ana Cristina, que apresentou o 
acadêmico Magno Patron Soria, o qual fez uma apresentação representando o Coral 
Vox Harmoni, do Campus Jaguarão. Às 15h os trabalhos reiniciaram. 
 
7.2 Processo: 23100.002501/2015-92. Origem: Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura. Objeto: Proposta de Regimento do Planetário da UNIPAMPA. Relatoria: 
Diogo Alves Elwanger. Parecer: A Comissão sugere ao plenário do Conselho 
Universitário declinar da competência para aprovar o Regimento do Planetário da 
UNIPAMPA, pois se trata de órgão suplementar da Reitoria, e encaminhar o 
processo para decisão da Reitoria. O conselheiro Diogo disse que se o Conselho 
votar favoravelmente ao parecer da CRN a Reitora deverá aprovar o Regimento do 
Planetário através de portaria, pois Resoluções são próprias do Conselho. 
Mencionou que o Procurador se manifestou contrário a participação de um 
representante da Secretaria Municipal de Educação do Município de Bagé. A 
conselheira Vera Medeiros fez um breve histórico sobre a criação do Planetário. 
Acrescentou ainda que foi realizado um estudo entre a Reitoria e a Direção do 
Campus Bagé, quando entenderam que a vinculação com a PROEXT seria a mais 
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adequada, seguindo o que já ocorre em outras instituições e com base nos outros 
projetos similares da UNIPAMPA. A conselheira se disse favorável à aprovação do 
Regimento do Planetário por este Conselho. O conselheiro Sérgio Meth falou que 
acompanhou o projeto e que considera essencial a aprovação no Conselho de 
projetos importantes para a Universidade. O conselheiro Diogo mencionou a 
recomendação do Procurador para que haja clareza quanto às atribuições do 
CONSUNI no Regimento. O Presidente da Mesa explicou que será colocado em 
votação o parecer da CRN, o qual remete competência à Reitoria. Se aprovado, o 
processo será encaminhado à Reitoria; caso contrário, haverá decisão pelo Plenário. 
O conselheiro Diogo salientou que a CRN está de acordo com a Resolução proposta 
e pediu que a decisão tomada não seja casuística, mas sim a regra a partir da qual o 
Conselho adotará para deliberar sobre casos com objetos similares. Foi colocado 
em votação o parecer da CRN. Resultado: Contabilizados 18 votos contrários ao 
parecer da CRN, dos conselheiros: Almir Barros, Alessandro Girardi, Marco Hansen, 
Nádia Bucco, Maurício Vieira, Ana Cristina Rodrigues, Tiago Morais, Eduardo 
Ceretta, Francéli Brizolla, Vera Medeiros, Ricardo Gunski, José Pedro Rebés, 
Renato da Costa, Ricardo Ellensohn, Sérgio Meth, Adrien Euflausino, Cainã Costa e 
Fábio Diniz. Favoráveis ao parecer da CRN foram 11 votos: Fernando Junges, 
Daniela Benetti, Valdir Stefenon, Daniel Viégas, Carlos Dutra, Edson Kakuno, Ana 
Eveline Marinho, Denis Cobas, Diogo Elwanger, Saulo Dias e Raniere Dourado. 
Abstiveram-se 08 conselheiros: Ronaldo Colvero, Marina Prigol, Simone de Oliveira, 
Carlos Dilli, Geraldo Crossetti, Mario Rosales, Milena Carvalho e Adriano Cunha. 
Registrou-se a ausência do conselheiro Cleber Alberto no momento da votação. O 
conselheiro Diogo explicou que terá que ser feita uma Resolução em que conste que 
o CONSUNI deve deliberar em regimentos de órgãos da Reitoria. O conselheiro 
Edson Kakuno sugeriu que se decida pela opção de acrescentar ou retirar o inciso 
VI do artigo 8ª da Resolução. A conselheira Vera transmitiu a posição do professor 
Guilherme Marranghello sobre a participação de um representante da Secretaria 
Municipal de Educação, na qual ele disse que não há impeditivo na não participação 
de um membro externo. O conselheiro Almir colocou em regime de votação a 
Resolução do Regimento do Planetário e a exclusão do inciso VI do artigo 8ª. 
Resultado da Votação do Regimento do Planetário: os presentes aprovaram por 
UNANIMIDADE o Regimento do Planetário, considerando as sugestões da CRN e 
da CONJUR. Ausentes no momento da votação os conselheiros Cainã Costa e 
Fábio Diniz. 
7.3 Processo: 23100.002174/2015-79. Origem: Gabinete da Reitoria. Objeto: 
Solicitação de Alteração na Resolução que trata da Realização de Processos 
Seletivos Simplificados destinados à contratação de Professor Substituto ou 
Temporário. Pareceres: PROGESP: Não há regulamentação legal que disponha 
sobre a organização e realização dos processos seletivos simplificados, porém 
entende-se ser importante sua manutenção como uma das etapas dos processos 
seletivos simplificados. CONJUR: São corretas e suficientes as explicações da 
PROGESP à folha 92. O conselheiro Diogo informou que o parecer já havia sido lido 
em reunião anterior e que os conselheiros haviam concordado em consultar a 
PROGESP e a CONJUR. O Presidente lembrou que o parecer da CRN apontava a 
questão da autenticação de cópias autenticadas e o outro ponto levantado era a 
proposta do conselheiro Edson Kakuno da não obrigatoriedade da prova de títulos. 
O conselheiro Kakuno manteve a proposta e leu o parecer emitido pela PROGESP, 
onde diz que não há regulamentação que tenha a prova de títulos como requisito 
obrigatório. Na opinião do conselheiro deixar apenas a prova didática como requisito 
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obrigatório simplificará ainda mais o processo do edital. Foi colocada em votação a 
proposta do Conselho Edson Kakuno de tirar obrigatoriedade da prova de títulos, e 
tornar apenas a prova didática obrigatória.  
Resultado: Aprovada a proposta com 20 votos favoráveis dos conselheiros: Marco 
Hansen, Maurício Aires Vieira, Ronaldo Colvero, Valdir Stefenon, Tiago Moraes, 
Eduardo Ceretta, Francéli Brizolla, Simone de Oliveira, Vera Medeiros, Carlos Dilli, 
Carlos Dutra, Edson Kakuno, Geraldo Crossetti, Ricardo Ellensohn, Diogo Elwanger, 
Saulo Dias, Adriano Cunha, Cainã Costa, Fábio Diniz e Raniere Dourado. 
Contabilizou-se 16 votos Contrários dos conselheiros: Almir Barros, Alessandro 
Girardi, Fernando Junges, Nádia Bucco, Cleber Alberto, Daniela Benetti, Ana 
Cristina Rodrigues, Marina Prigol, Daniel dos Santos Viegas, Ricardo Gunski, José 
Pedro Rebés, Mario Rosales, Renato da Costa, Ana Eveline Marinho, Denis Cobas e 
Milena Carvalho. Registrou-se a abstenção do conselheiro Adrien Euflausino e a 
ausência do conselheiro Sérgio Meth no momento da votação. Foi colocada em 
votação a retirada da alínea b do inciso III do art. 12, que trata da questão da 
autenticação. Resultado: Aprovada com 2 abstenções, dos conselheiros Mario 
Rosales e Sérgio Meth. Constatou-se a ausência do conselheiro José Pedro Rebés 
no momento da votação. Posteriormente foi colocada em votação a íntegra da 
Resolução.  
Resultado: Aprovada a Resolução com 02 abstenções, dos conselheiros 
Alessandro Girardi e Eduardo Ceretta.  
7.4 Processo: 23100.001296/2014-67. Origem: Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura. Objeto: Proposta de Estatuto da EdUNIPAMPA. Relatoria: Diogo Alves 
Elwanger. Parecer: Favorável à aprovação com as alterações sugeridas. O 
conselheiro Edson Kakuno manifestou sua dúvida em relação ao parecer da CRN 
que sugere “destituir o diretor quando houver justo motivo, com aprovação de pelo 
menos 2/3 dos conselheiros, em reunião especialmente convocada para este fim”, 
questionando se qualquer membro pode convocar essa reunião. O conselheiro 
Diogo respondeu que é necessário 1/3 dos membros para convocar, mas também 
há a possibilidade de ser convocada pelo Presidente.  O Presidente da Mesa sugeriu 
a alteração do art. 14. Contudo, após a manifestação dos conselheiros Diogo 
Elwanger, Fábio Diniz, Renato da Costa e Sérgio Meth, o Presidente retirou sua 
proposta. 
Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE dos conselheiros. 
7.5 Processo: 23100.002843/2015-11. Origem: Campus Bagé. Objeto: Proposta 
de Aprovação da assinatura ad referendum do Regimento do Parque Científico e 
Tecnológico da Campanha. Relatoria: Fernando Junges. Pareceres: PROPESQ e 
NIT favoráveis com alterações. CRN: Favorável à aprovação, conforme as 
alterações sugeridas. CONJUR: Favorável com as alterações sugeridas. O Relator 
do processo informou que a CRN solicitou à professora Ulrika Arns que aprovasse o 
Regimento ad referendum, tendo em vista o período para inscrição no edital do 
Governo do Estado para Parques Tecnológicos.  
Resultado: Aprovado com abstenção do conselheiro Adriano Cunha.  
7.6 Processo: 23100.002242/2015-08. Origem: PROPLAN. Objeto: Proposta de 
Resolução para Apoio a Realização de Aulas de Campo dos Cursos de Graduação 
da UNIPAMPA. Relatoria: Fernando Junges. Parecer: A CRN sugere que o assunto 
seja regulamentado através de Portaria. O conselheiro Marco Antonio Hansen 
informou ter participado do processo de elaboração da minuta desta Resolução. 
Disse entender que a Resolução deve ser aprovada pelo Conselho, pois a existência 
de aulas que são ministradas em campo deve constar nas diretrizes curriculares 
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nacionais dos cursos atingidos pela norma, basicamente cursos específicos dos 
campi Jaguarão, Caçapava do Sul e Dom Pedrito, e porque a UNIPAMPA é uma das 
poucas universidades que ainda não está concedendo esse benefício aos seus 
estudantes. Por ser essa uma luta que vem desde 2013, o conselheiro pediu para a 
CRN rever seu posicionamento. O conselheiro Diogo Elwanger explicou que não 
serão todos os cursos que possuem aula de campo que serão atingidos, mas 
somente aqueles nos quais as aulas de campo constam como exigência nas 
diretrizes curriculares nacionais. Segundo ele, o entendimento inicial da CRN ao 
elaborar o parecer era de que os aspectos gerais não precisariam ser aprovados 
pelo CONSUNI. Ficariam a cargo das próprias Unidades. Todavia, após conversa 
com o conselheiro Hansen, entendeu que a CRN poderia revisar o seu parecer, pois 
poderia o CONSUNI querer estabelecer uma politica especifica para estes casos. 
Ademais, disse que os membros da CRN não entraram especificamente nas 
questões das normas, e que a PRAEC não seria o melhor lugar para a alocação 
dessa atividade. Representando a PRAEC, a Conselheira Simone de Oliveira falou 
que no seu entendimento não se trata de assistência estudantil, mas sim ensino, 
tanto é que está previsto na grade curricular. Por conta disto, é dentro do ensino que 
a atividade tem que ser acordada e viabilizada do ponto de vista normativo e 
financeiro. Defendeu a regulamentação urgente desse processo. Também com o 
entendimento de que a matéria é questão de ensino e não atribuição da PRAEC, a 
Conselheira Nádia Bucco acrescentou que quando se trata de componente curricular 
e diretriz curricular nacional é obrigatório, pois no momento que não são cumpridos, 
a formação não é legítima. Além disso, comentou que também existem conjunturas 
transitórias que precisam ser contempladas, como é o caso das disciplinas de 
suinocultura do Campus Dom Pedrito, que são feitas fora da UNIPAMPA, e que, por 
conta disso, muitos alunos não conseguem delas participar. Quando se dispuser de 
uma estrutura, não se tratará mais dessa forma, não será mais um componente 
curricular, e sim uma viagem técnica. O conselheiro Edson Kakuno, ao lembrar as 
visitas técnicas, e ser informado que as mesmas não estão inclusas nessa proposta 
de Resolução, solicitou que essa questão ficasse então bem clara. O professor 
Hansen esclareceu que a razão de se atribuir a PRAEC a gestão desse processo foi 
a adoção do modelo utilizado pela UFRGS, indicado pelo MEC. Na continuidade, a 
Pró-Reitora Simone de Oliveira frisou que a PRAEC não se nega em 
operacionalizar, apenas quer que fique claro quem custeará a despesa. O 
conselheiro Diogo Elwanger falou que por se tratar de uma questão relacionada à 
atividade de ensino, entende que a CSEnsino deve se manifestar. Concluindo a 
etapa de discussão, o professor Mario Rosales manifestou sua preocupação com a 
possível criação de grupos de privilegiados e de marginalizados em função da 
aprovação de uma normativa que assegure o custeio das atividades de campo 
exclusivamente para aqueles cursos que possuem previsão nas diretrizes 
curriculares nacionais. Para o conselheiro, todos os cursos devem contar com essa 
possibilidade, tendo em vista que a previsão de aulas de campo nas diretrizes 
curriculares nacionais dos cursos é uma questão política. O encaminhamento da 
Mesa foi a remessa do processo à CSEnsino. No momento da votação constataram-
se as ausências dos conselheiros: Maurício Vieira, Daniel Viégas, Eduardo Ceretta 
Renato da Costa e Sérgio Meth. 
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE o encaminhamento à CSEnsino. 
 
8 Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE).   
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8.1 Processo: 23100.003019/2015-70. Origem: PROGRAD. Objeto: Análise do 
Calendário Acadêmico 2016. Relatoria: Ana Cristina da Silva Rodrigues. Parecer: 
Favorável à aprovação do Calendário Acadêmico 2016. O conselheiro Adrien 
Euflausino solicitou a inclusão dos Jogos Universitários e do Encontro Discente da 
UNIPAMPA (EDIUNI) no Calendário Acadêmico 2016. Em que pese reconheça as 
questões de infraestrutura envolvidas, o conselheiro Cainã Costa sugeriu a 
realização simultânea dos Jogos e do EDIUNI, em função da economia que poderia 
advir. A relatora do processo informou que também há a previsão de um calendário 
especifico de eventos, onde os Jogos e encontros mais amplos encontram-se 
previstos. A Pró-Reitora Simone de Oliveira disse que as decisões relativas ao 
EDIUNI deveriam ser tratadas junto ao movimento estudantil, por ser ele o 
organizador do evento. Entende a postulação dos representantes discentes, mas 
não vê necessidade do Conselho envolver-se nisso. Esclareceu também que os 
Jogos acontecem sempre em maio, em função de questões climáticas, de 
alojamento e de prazo hábil para o envio de atletas destaques para os Jogos 
gaúchos e nacionais que acontecem nos meses seguintes. Por fim, a Pró-Reitora 
expôs a demanda da comunidade acadêmica discente e docente relativa à 
consideração de importância equânime entre os Jogos Universitário e o SIEPE no 
que diz respeito à previsão no Calendário Acadêmico e a liberação das aulas nesse 
período, pois ambos são eventos acadêmicos da UNIPAMPA, e tal previsão já havia 
sido acordada entre a PRAEC e os discentes em dezembro de 2013. No momento 
da votação constataram-se as ausências dos conselheiros: Renato da Costa, Diogo 
Elwanger e Raniere Dourado. 
Resultado: Colocado em votação pela Presidência da Mesa o parecer da CSE, com 
a proposição de inclusão dos Jogos Universitários no Calendário Acadêmico 2016, o 
processo foi aprovado com uma abstenção, do conselheiro Eduardo Ceretta.   
8.2 Processo: 23100.002806/2015-02. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: PPC 
de Pedagogia-Licenciatura. Relatoria: Ana Cristina da Silva Rodrigues. Parecer: 
Aprovado pela CSE. O Presidente da Mesa observou que o número do parecer 
enviado pela Comissão Superior de Ensino está errado, e solicitou a correção. 
Resultado: O parecer da CSEnsino foi aprovado com uma abstenção, do 
conselheiro Ricardo Gunski. Registrou-se a ausência dos conselheiros Daniela 
Benetti e Renato da Costa no momento da votação. 
8.3 Processo: 23100.001750/2015-61. Origem: Campus Bagé. Objeto: Proposta 
de Alteração do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Línguas. 
Relatoria: Ana Cristina da Silva Rodrigues. Parecer: Favorável à alteração do 
Regimento do PPG em Ensino de Línguas. 
Resultado: Aprovado com a abstenção do conselheiro Ricardo Ellensohn. No 
momento da votação constatou-se a ausência do conselheiro Renato da Costa. 
  
11.  Assunto: Escolha de Comissão Especial para Análise de Concessão de 
Títulos de Dignidade. Voluntariaram-se os conselheiros Sérgio Meth, Diogo 
Elwanger, Raniere Dourado, Denis Cobas, Mário Rosales, Cainã Costa. O 
conselheiro Mario sugeriu que haja representante da Comunidade Externa. O 
conselheiro Kakuno sugeriu o nome do conselheiro Vicente Majó da Maia, que 
contatado por esta Secretaria, via telefone, aceitou. 
Resultado: A nominata foi aprovada na sua integralidade. Contabilizadas duas 
abstenções: do conselheiro Eduardo Ceretta e Francéli Brizolla. Ausente no 
momento da votação o conselheiro Renato da Costa.  
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12. Assuntos Gerais: 
12.1 Acerca da inclusão de pauta relativa à exclusão da vaga TAE no Mestrado em 
Livramento, o conselheiro Almir Barros explicou que a mesma já foi contemplada 
quando da aprovação do parecer da CRN para a Proposta de Alteração da 
Resolução 03/2010 do CONSUNI que aprova as Normas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu. Com isso, o Edital para o Mestrado em Administração será retificado. 
12.2  Em atendimento a solicitação do conselheiro Denis Cobas, relativa à 
implantação da jornada de 30 horas, o professor Almir explicou que a Reitora 
convocará uma reunião com a Comissão, com a participação da nova Gestão, para 
decisão conjunta. Após as manifestações da conselheira Ana Eveline Marinho e do 
conselheiro Almir Barros ficou acertado que a data será definida posteriormente. 
12.3 Com relação a não adesão da UNIPAMPA ao PROFIAP, o conselheiro Ricardo 
Gunski informou que participou de reunião em Livramento com os professores 
Carolina Fleck e Jamur Marchi e que a UNIPAMPA está pleiteando uma proposta de 
rede em Administração Pública junto com outras Universidades. Falou que a 
proposta de Mestrado em andamento na CAPES já está na fase final de avaliação e 
que, em novembro, sairá o resultado. Além disto, como são apenas 06 professores 
envolvidos com o Mestrado em Administração, o grupo não dispõe de recursos 
humanos para atender mais uma demanda. De qualquer forma, se a UNIPAMPA 
conseguir os dois cursos, terá duas propostas de programas diferentes no mesmo 
tema e na mesma área, sendo este o motivo pelo qual a UNIPAMPA não aderiu ao 
PROFIAP. O conselheiro Denis Cobas lamentou a não adesão, pois entende que o 
PROFIAP é um programa que já está em andamento, enquanto o outro ainda 
depende de aprovação pela CAPES. O conselheiro Ronaldo Colvero informou que 
nas outras Unidades também existem professores da área de Administração e de 
outras áreas que podem integrar esse projeto de Mestrado. 
12.4 O conselheiro Adrien Euflausino explicou a razão de sua solicitação de 
inclusão de pauta. Disse que havia feito uma denúncia, via Ouvidoria, a respeito das 
convocações para o CONSUNI, porque o prazo regimental de 10 dias de 
antecedência não estava sendo cumprido, e isto ocasionava atraso no recebimento 
de auxílio dos discentes. Solicitou, então, que as convocações sejam enviadas no 
prazo, para que não ocorram mais problemas neste sentido. Com relação às faltas 
às aulas por parte dos representantes discentes, argumentou que o Regimento 
Geral da Universidade, em seu art. 152, garante ao estudante, no exercício de 
função de representação, o abono da falta em atividades de ensino, quando 
comprovado o comparecimento à reunião de órgão colegiado ou comissão 
institucional da UNIPAMPA. Contudo, requereu que não fossem abonados somente 
os dias de reunião, mas todo o período de afastamento. Como em atenção ao 
princípio da economicidade os discentes se deslocam em carros com os demais 
conselheiros, e tais deslocamentos muitas vezes ocorrem dias antes ou dias depois 
da reunião, os discentes acabam faltando a mais aulas e tendo mais gastos, visto 
que recebem auxílio somente pelo dia da reunião. Disse que gostaria que essa 
questão financeira fosse revista, visto que é menos oneroso mudar a forma de 
pagamento dos auxílios do que transportá-los em outro carro com um servidor 
acompanhando. O conselheiro Fábio Diniz acrescentou que esta cobrança está 
sendo feita porque a representação discente, apesar de pequena, é igualmente 
importante como as demais representações. Disse que possuem uma situação de 
vulnerabilidade devido às aulas e ao baixo valor e a demora no recebimento do 
auxílio e solicitou que seja encaminhado um aviso para as coordenações 
acadêmicas sobre o cumprimento do Regimento Geral em relação a esse tema. O 
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conselheiro Almir Barros falou que se existe uma Resolução, esta deve ser 
cumprida, e o abono não deveria estar a critério dos professores. O conselheiro 
Adrien pediu para que fosse feito um levantamento de todas as comissões que os 
discentes participam no CONSUNI, para que sempre que houver reunião das 
comissões, saia convocação para que os discentes possam solicitar a ajuda de 
custo. A conselheira Milena Carvalho, que trabalha na PROAD, falou que a maioria 
dos conselheiros presentes, tanto servidores quanto discentes, ainda não havia 
recebido diárias, pois, devido a crise, todas as diárias da instituição estavam 
pendentes de liberação de recurso. 
12.5 A conselheira Nádia Bucco solicitou que a Reitora fizesse uma moção de 
repúdio à aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados, em 1º turno, da 
proposta de emenda à Constituição (PEC 395/14) que permite que as Universidades 
cobrem por cursos lato sensu, Especialização, Extensão e Mestrado profissional, 
porque isto descaracteriza a Universidade pública, gratuita e de qualidade.  
 
Nada mais havendo a tratar, às 18 horas 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. 
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