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Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dez, às nove horas, o Conselho Universitário 1 
(CONSUNI) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) reuniu-se no auditório do Campus 2 
Santana do Livramento. Presentes: a Reitora e Presidente do Conselho, Professora Maria Beatriz 3 
Luce, o Vice-Reitor e também Vice-Presidente do Conselho, Professor Norberto Hoppen, os 4 
conselheiros Claudia Denise Tôndolo, Everton Bonow, Luiz Osório dos Santos, Eduardo Ceretta 5 
Moreira, Laura Regina Fonseca, Vinícius Garcia, Almir Barros Neto, Fernando Junges, Maximilian 6 
Fries, Tisa Etchevarria Leite representando a conselheira Nádia Bucco; Julio César Mendes 7 
Soares representando o conselheiro Eloir Missio, Diretor em exercício no Campus Itaqui; Maria de 8 
Fátima Ribeiro, Luiz Lima, Diretor em exercício no Campus Santana do Livramento; Denise 9 
Teresinha da Silva, Nara Rejane Zamberlan dos Santos representando o conselheiro Ricardo 10 
Gunski; Carlos Maximiliano Dutra, Jeferson Goularte, Ricardo Barreto da Silva, Flavi Lisboa Filho, 11 
Marcelo Cezar Pinto, Ana Paula Ferreira, Luciana Kopp, Jefferson Marçal da Rocha, Gihad 12 
Mohamad, Marco Antonio Hansen, Andrés Cañedo, Cátia Goulart, Maurício Aires Vieira, Marcus 13 
Vinícius Querol, Clevison Luiz Giacobbo, Adriano Schünemann, Luis Eduardo Vieira, Carlos Arthur 14 
Dias, Felipe Ethur, Frank Pahim, Márcio Cordeiro, Rômulo Lupatini, Diego Bulsing e Dione 15 
Fontoura dos Santos. A Presidente Maria Beatriz iniciou a Sessão dando posse aos conselheiros 16 
Marcus Vinícius Querol, Dione Fontoura dos Santos, Adriano Schünemann, Julio César Mendes 17 
Soares e Nara Rejane Zamberlan. Na sequência, a Professora Maria Beatriz fez a leitura da 18 
pauta: 1) apreciação das Normas para Escolha da Comunidade Externa do CONSUNI, com 19 
relatoria do conselheiro Frank Pahim; 2) Apreciação das Normas para a Prestação de Seviços e 20 
Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, e de Desenvolvimento Institucional, Científico e 21 
Tecnológico, por meio de convênios, contratos ou acordo com entidades públicas e privadas, cuja 22 
relatoria será feita pelo conselheiro Almir Santos Neto; 3) Apreciação das Normas para 23 
Distribuição de Vagas de Docentes aos Campus, apresentado pelos conselheiros Ana Paula 24 
Ferreira e Andrés Cañedo e 5) Comunicações e assuntos gerais. Propôs que todos tenham 25 
organização e disciplina a fim de vencerem o extenso conteúdo programado para a Sessão. Pediu 26 
ao conselheiro Frank Pahim, representante da Comissão da Comunidade Externa, a apresentação 27 
da Norma para a Escolha dos membros da Comunidade Externa do CONSUNI. Antes, porém, a 28 
Presidente informou aos presentes o pedido de vacância feito pelo Professor José Domingos 29 
Jacques Leão, que passará a integrar o quadro da UFSM. Comunicou a participação do Professor 30 
Jacques como membro do público assistente da reunião. A partir de então, o conselheiro Frank 31 
Pahim iniciou a apresentação da Norma para a Escolha dos membros da Comunidade Externa do 32 
CONSUNI lembrando que esta já fora apresentada na Quarta Reunião, realizada em Uruguaiana. 33 
Expôs modos de escolha dos membros externos dos conselhos universitários nas diversas 34 
universidades federais do País. Ao término da leitura da Norma proposta, a Presidente do 35 
Conselho abriu espaço para propostas e debates. A conselheira Ana Paula Ferreira sugeriu 36 
constar na redação da Norma “Direção do Campus e Reitoria”, para não ficar um termo definidor 37 
de apenas um gênero de ocupante do cargo, e enfatizou a importância da participação dos 38 
movimentos sociais nas atividades da comunidade universitária. O conselheiro Luiz Osório dos 39 
Santos propôs que as representações contemplassem um integrante de movimentos sociais ou 40 
sindicais e outro da sociedade pública ou privada evitando-se o risco representativo unilateral. O 41 
conselheiro Marcelo Cezar Pinto se disse contrário a esse modo de escolha por não achá-la 42 
democrática. Pediu que os membros externos fossem escolhidos nos fóruns realizados pelos 43 
Campus, como constava na Proposta. O conselheiro Flavi Lisboa Filho recomendou estender os 44 



 

prazos estabelecidos. A Presidente salientou que o prazo para escolha dos membros foi definido 45 
em reunião e não convinha ser alterado. O conselheiro Frank cientificou que os prazos eram 46 
considerados a contar da data de publicação da Resolução. Os conselheiros Jefferson Marçal da 47 
Rocha e Cátia Goulart sugeriram a valorização dos COREDE no processo de escolha. O 48 
conselheiro Frank Pahim lembrou aos presentes que os COREDE estavam contemplados na lista 49 
de representação apresentada e que se devia seguir o disposto no Estatuto para a escolha dos 50 
membros externos. O conselheiro Maurício Vieira propôs a inclusão de segmentos como Rotary 51 
Club, Exército, Colônia de Pescadores etc. A Presidente do Conselho destacou que essa relação 52 
dos Campus com autoridades e filantropos deveria estar sempre em lista atualizada em cada 53 
unidade. O conselheiro Carlos Arthur Dias, citando o parágrafo quarto do artigo dezessete do 54 
Estatuto, lembrou que a UNIPAMPA tendo dez Campus, em dez cidades, com associações e 55 
sindicatos diferentes, não poderia englobar todas as especificidades de cada cidade nessa 56 
escolha. Recomendou simplicidade e publicidade dos fóruns e enfatizou que sempre haveria um 57 
segmento não contemplado.  De acordo com a Presidente, a razão dessa representação é que os 58 
colegiados devem expressar a pluralidade da sociedade e da Universidade. A conselheira Maria 59 
de Fátima Ribeiro expôs ao Conselho como foi produtiva a reunião com a comunidade 60 
jaguarense. Com a palavra, o Vice-Presidente do Conselho sugeriu a consideração de duas 61 
categorias: uma chamada entidades sociais, voltada à saúde, à educação, aos trabalhadores e 62 
aos movimentos sociais; outra chamada de entidades públicas e privadas, de cunho econômico, 63 
científico, tecnológico e cultural. A Presidente enfatizou a importância de zelo pela diversidade 64 
nesses dois assentos. Iniciou-se a leitura e a votação da proposta. O artigo primeiro foi aprovado 65 
na íntegra, com um voto contrário. O artigo segundo foi aprovado com duas abstenções, com a 66 
redação: “Art. 2º Caberá à Direção de cada Campus a organização dos fóruns de integração 67 
universidade-sociedade. §1º O convite para participação nos fóruns deverá ser público, emitido 68 
conjuntamente em nome da Direção do Campus e da Reitoria da UNIPAMPA e dirigido às 69 
instituições, entidades, associações ou empresas, de natureza pública ou privada, e aos grupos 70 
representativos nas localidades. §2º O fórum de Campus terá a participação de autoridades 71 
universitárias e da respectiva comunidade universitária”. O parágrafo terceiro desse artigo foi 72 
aprovado por UNANIMIDADE e manteve seu texto original. O artigo terceiro foi votado e aprovado 73 
com uma abstenção, tendo a seguinte redação: “Art. 3º A indicação de candidatos à 74 
representação do Conselho de Campus será feita pelas entidades participantes do fórum auto-75 
identificados como pertencentes a: I. representação de movimentos sociais e populares; e II. 76 
representação de entidades públicas e privadas de cunho econômico, científico, tecnológico e 77 
cultural. §1º Serão eleitores um representante de cada entidade presente, devidamente 78 
credenciado. §2º Será considerado representante titular o candidato mais votado, e suplente o 79 
candidato mais votado da outra categoria de representação social (I e II). §3º Na renovação da 80 
eleição para representantes da sociedade no Conselho de Campus será observada a alternância 81 
na titularidade entre as categorias de representação social (I e II)”. Em votação, o parágrafo quarto 82 
foi aprovado por UNANIMIDADE, e seu parágrafo único também foi aprovado, com uma 83 
abstenção. Os artigos quinto, sexto e sétimo foram aprovados com um voto contrário e duas 84 
abstenções. A Presidente do Conselho agradeceu a colaboração dos conselheiros da Comissão. 85 
Em seguida, atendendo à solicitação, a Presidente do Conselho passou a palavra ao Professor 86 
José Domingos Jacques Leão que agradeceu à colaboração dos servidores do Campus Itaqui, da 87 
Direção da Universidade e de todos os membros do Conselho. Disse que a sua escolha fora feita 88 
em razão da família, mas que considerava a UNIPAMPA também sua casa. Mencionou as 89 
relações vividas dentro da UNIPAMPA, e, sob aplausos, despediu-se de todos. Novamente, a 90 
Presidente do Conselho reiterou a colaboração do Professor Jacques no desenvolvimento da 91 
UNIPAMPA. Lamentou também a partida da Professora e conselheira Débora Nayar Hoff. Dando 92 
prosseguimento à pauta da Reunião, apreciaram-se as Normas para a Prestação de Serviços em 93 
projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de desenvolvimento institucional, científico e 94 
tecnológico. O relator, conselheiro Almir Barros Santos Neto, solicitou a colaboração do 95 
conselheiro Felipe Ethur na leitura do parecer favorável à aprovação da Norma. A Presidente do 96 
CONSUNI elogiou a elaboração do parecer. Dando continuidade, a Professora Maria Beatriz fez a 97 
leitura da Minuta das Normas e, ao final, interrompeu a Reunião para o horário de almoço. Às 98 
quatorze horas e trinta minutos foi reiniciada a Reunião e se fez o registro da presença da 99 
conselheira Cássia Camila Fernandes na lista de presenças. A Presidente do Conselho solicitou, 100 
na medida do possível, a participação de docentes, técnicos e discentes para prestigiarem a visita 101 



 

do Presidente Lula para a inauguração do Campus Dom Pedrito. Retomando a pauta da Reunião, 102 
iniciou-se a votação dos capítulos, por blocos. Foram aprovados sem alterações ou emendas os 103 
artigos primeiro, segundo e terceiro. No artigo quarto, após intervenções e colaborações dos 104 
conselheiros Marcus Querol, Luiz Osório dos Santos, Ana Paula Ferreira e Clevison Giacobbo, o 105 
Conselho votou e aprovou a redação original. Passando ao capítulo dois, o artigo quinto foi 106 
aprovado com uma abstenção. No artigo sexto, foi sugerida alteração, sendo aprovada, ficando o 107 
caput com a seguinte redação: “Art. 6º O desenvolvimento dos projetos constitui-se um 108 
instrumento de apoio e incentivo para:”.  Sobre o capítulo três, manifestaram-se os conselheiros 109 
Andrés Cañedo, Carlos Arthur Dias, Ana Paula Ferreira, Luiz Osório dos Santos, Ricardo Barreto, 110 
Cátia Goulart e Julio César Soares. O conselheiro Almir fez a leitura do artigo quinto do Decreto 111 
5.205/2004 regulamentador das relações entre as IFES e as fundações de apoio: “a participação 112 
dos servidores das instituições federais apoiadas nas atividades previstas neste Decreto é 113 
admitida como colaboração esporádica em projetos de sua especialidade, desde que implique 114 
prejuízo de suas atribuições funcionais”. Assim, em votação, o artigo sétimo foi aprovado com três 115 
abstenções, sendo suprimidos os incisos seis e sete e incluído o seguinte Parágrafo único: “No 116 
prazo de 60 (sessenta) dias será regulamentado o valor máximo a ser percebido por servidores da 117 
UNIPAMPA nas atividades remuneradas objeto desta Resolução”. Continuando, os artigos oitavo 118 
e nono foram aprovados. O artigo dez foi aprovado com modificações nos incisos um e dois, que 119 
passaram a ter a redação: “I. ao Conselho do Campus cabe a análise do enquadramento do 120 
projeto no escopo acadêmico-científico e administrativo da unidade e da viabilidade do projeto 121 
quanto aos meios disponíveis e os previstos, inclusive de pessoal; II. à Pró-Reitoria 122 
correspondente cabe a análise do objeto, em seu mérito, da viabilidade técnico-científica, do 123 
interesse institucional e da viabilidade de execução administrativo-orçamentária”. Também 124 
votaram e aprovaram o artigo onze. Com uma abstenção, os conselheiros aprovaram o Capítulo V 125 
– Do Planejamento – Art. 12. Foi examinado, votado e aprovado em bloco, com uma abstenção, o 126 
Capítulo VI – Dos Recursos, que abrange dos artigos treze a dezesseis. Os artigos dezessete, 127 
dezoito e dezenove completam a Norma no seu Capítulo VII – Das Disposições Gerais e foram 128 
aprovados por UNANIMIDADE e sem alterações. Passando ao item três da pauta “Apreciação das 129 
Normas para Distribuição de Vagas de Docentes aos Campus”, a Professora Maria Beatriz Luce 130 
pediu aos conselheiros Ana Paula Ferreira e Andrés Cañedo que apresentassem o trabalho. O 131 
conselheiro Andrés Cañedo explicou aos presentes os parâmetros utilizados como base para o 132 
cálculo de distribuição de vagas a docentes na Universidade. Disse a Presidente ser esta uma 133 
Resolução organizada contendo um capítulo de disposições preliminares, de distribuição das 134 
vagas, de cálculo do número de professores por Campus e de procedimentos para a distribuição 135 
dessas vagas. Sugeriu então a apresentação da Norma para a Mesa conduzir a votação.  O 136 
conselheiro Carlos Arthur Dias pediu esclarecimentos sobre o número de vagas disponíveis. O 137 
Vice-Presidente informou serem, no máximo, trinta e oito vagas restantes. A conselheira Ana 138 
Paula Ferreira explicou tratar-se de uma resolução que se autoextinguia no momento em que as 139 
vagas fossem distribuídas. O conselheiro Carlos Arthur Dias afirmou não ter dados numéricos 140 
para ponderar os cálculos, desconhecendo os números por Campus. O conselheiro Andrés 141 
Cañedo lembrou que na Reunião anterior fora feita uma simulação com os dados do Curso de 142 
Biologia e que agora a distribuição estaria quase igualitária, com uma carga horária bem mais 143 
equilibrada. O Professor Norberto Hoppen, sobre a Portaria 345/2010, informou que a abertura de 144 
editais para concursos tinha validade de seis meses. O conselheiro Julio César Soares pediu 145 
esclarecimentos sobre o modelo matemático utilizado. A conselheira Ana Paula Ferreira explicou 146 
que esse modelo utiliza parâmetros que o MEC adota para a distribuição de vagas às 147 
universidades, não para cursos, áreas ou departamentos especificamente. Segundo a 148 
conselheira, distribuídas as vagas, as universidades têm autonomia de uso das vagas. Explicou 149 
ainda a conselheira terem sido construídos indicadores que amenizaram as discrepâncias 150 
existentes entre o cruzamento das informações da PROGRAD e dos Campus. Então, buscando 151 
uma média, calcularam a carga horária em sala de aula, em projetos, orientação a bolsistas em 152 
projetos, orientação de TCC e orientação de estágios, mais a carga horária administrativa para 153 
Diretor e todos os coordenadores. Com isso, chegou-se a indicadores médios mostrando que há 154 
Campus com cursos de vinte e nove horas semanais e outros com carga horária semanal de 155 
cinquenta horas, sendo que o ideal seria aproximar a carga horária em cada Campus das 156 
quarenta horas semanais. Que a Norma prevê o mínimo necessário para o bom funcionamento 157 
dos cursos, mas que obviamente beneficiaria Campus com muitos projetos, muitos TCC, muitos 158 



 

estágios e muitos bolsistas. De acordo com a Presidente, é um funcionamento necessário para 159 
operação regular o que é bônus por atividades extras de formação de jovens e de produção 160 
científica. O conselheiro Luis Eduardo Vieira enfatizou haver cursos que ofertam disciplinas e não 161 
vinculam professores e cursos que ofertam disciplinas mas somente no final do curso vinculam 162 
professores. A Presidente comentou rapidamente sobre cada capítulo da Proposta. O Capítulo I 163 
trata das Disposições Preliminares, ou seja, de regular os resíduos da Portaria MEC nº 345/2010 164 
autorizando as vagas. O Capítulo II, Da Distribuição das Vagas Autorizadas, diz que as vagas são 165 
distribuídas de forma proporcional segundo os indicadores. O Professor Norberto Hoppen 166 
esclareceu que alguns Campus tiveram, pelos Editais de Concursos quarenta e um e quarenta e 167 
quatro, alguma desproporcionalidade, tendo segundos e terceiros classificados em concursos 168 
sendo nomeados, e em outros apenas um classificado. O Capítulo III explica o Cálculo do Número 169 
de Professores por Campus. O Capítulo IV trata Dos Procedimentos de Distribuição das Vagas e, 170 
por último, o Capítulo V trata das Disposições Finais e Transitórias. O conselheiro Andrés Cañedo 171 
iniciou a leitura da Norma. O conselheiro Ricardo Barreto afirmou não concordar com a carga 172 
horária mínima usada na fórmula. O conselheiro Andrés explicou que, quando o MEC disponibiliza 173 
as vagas, o faz considerando o mínimo exigido. Disse ainda o conselheiro Andrés que o 174 
excedente de horas, quando muito acima, era prejudicial ao Campus. O conselheiro Ricardo 175 
Barreto não se dizia satisfeito com essa condição. O Vice-Presidente explicou ao conselheiro 176 
Ricardo que uma das razões era em função do Reuni, outra razão era a avaliação dos cursos, 177 
pois quando um curso ultrapassava a carga mínima, ficava a pergunta “por que há necessidade 178 
de mais horas para essa formação se a carga horária mínima foi estudada e considerada 179 
suficiente?”. Salientou o Vice-Presidente não ser pelo acúmulo de componentes curriculares que 180 
haveria melhora na formação dos estudantes. Conforme a conselheira Ana Paula, espera-se que 181 
após a graduação o aluno faça pós-graduação, especialização, mestrado etc. Enfatizou que a 182 
própria LDB difunde que o ensino não se extingue na graduação. A Presidente ressaltou que 183 
desde dois mil e oito estavam sendo trabalhados os novos projetos pedagógicos de cursos, 184 
sempre com a recomendação de serem observados todos os requisitos curriculares e ajustadas 185 
algumas particularidades necessárias. Afirmou advir a qualidade da natureza das atividades, da 186 
dedicação de alunos e professores, da cultura de estudo, e não pela quantidade de aulas. 187 
Continuando a leitura da Norma, o conselheiro Andrés explicou que o fator de retenção usado na 188 
fórmula é o fator nacional a partir da legislação. O conselheiro Marcelo Pinto disse que a fórmula 189 
precisa ser alterada, pois está por curso e não por Campus, como estava se tratando, com o que 190 
os relatores concordaram. Perguntou o conselheiro Marcelo Pinto se as vagas recebidas seriam 191 
“DDE”. A Presidente esclareceu que a opção por dedicação exclusiva é da Universidade e que há 192 
proporção dos encargos didáticos e do regime de trabalho docente. O conselheiro Marcelo Pinto 193 
perguntou se a Universidade, com essa fórmula, precisava ter quinhentos e oitenta e seis ou 194 
trezentos e setenta e oito docentes. O Vice-Presidente esclareceu dizendo que a Universidade 195 
teria em torno de seiscentos e vinte e dois docentes, no total, conforme estudo realizado em 196 
parceria com a PROGESP, com as autorizações recebidas pela UNIPAMPA. O conselheiro 197 
Vinícius Garcia mostrou preocupação com relação ao não preenchimento das vagas. Mencionou 198 
haver cobrança constante quanto à qualificação dos docentes. O Vice-Presidente esclareceu que 199 
as vagas teriam de ser preenchidas até setembro de dois mil e dez, após esse prazo a vaga 200 
deixaria de existir, reconhecendo que alguns perfis dificilmente seriam preenchidos.  Ao término 201 
da leitura, a Presidente abriu espaço para comentários e emendas. O Professor Norberto informou 202 
que, na semana anterior ao dia vinte e quatro de setembro, os Campus teriam que enviar os perfis 203 
para as alocações, caso contrário não haveria tempo hábil para a publicação dos editais. A 204 
conselheira Ana Paula Ferreira propôs que, sendo a fórmula aprovada para o específico de 205 
alocação de vagas, seria convocada uma comissão que faria a distribuição. A Presidente afirmou 206 
que assim que a fórmula tivesse números seria repassada para conhecimento, análise e recursos, 207 
voltando para decisão final na Reunião de agosto. Segundo o Professor Norberto, alguns Campus 208 
já haviam contatado a Administração sobre a abertura de novos cursos. Então perguntou se não 209 
seria possível deixar uma reserva técnica para os Campus com projetos de pós-graduação. O 210 
conselheiro Carlos Dutra perguntou se na fórmula estariam consideradas cargas prática e teórica 211 
e a representação administrativa. Em resposta o conselheiro Andrés disse que o importante é os 212 
Campus terem cargas-horárias semelhantes. A conselheira Ana Paula explicou que a ideia dos 213 
indicadores seria a de ajustar as fórmulas nos arredondamentos. A conselheira Laura Fonseca 214 
sugeriu que no caso dos pró-reitores a carga-horária fosse equivalente a dos diretores. O 215 



 

conselheiro Carlos Arthur Dias quis saber para que período seriam essas vagas. A Reitora, 216 
aproveitando a colocação do conselheiro, explicou que o número de vagas da UNIPAMPA é o 217 
número como foram projetadas e ajustadas as vagas ao desenvolvimento da Universidade. 218 
Salientou que a informação seria absolutamente transparente, e que os Campus deveriam ajustar 219 
as planilhas de horários e a divisão de trabalho. O Professor Norberto confirmou ao conselheiro 220 
Carlos Arthur Dias que as vagas seriam para o primeiro semestre de dois mil e onze. A Pró-221 
Reitora de Gestão de Pessoal, Claudia Tôndolo, corroborando com a Presidente, cientificou que a 222 
Universidade foi contemplada com mais vagas para técnicos e docentes, por conta do 223 
desenvolvimento da UNIPAMPA. A Professora Maria Beatriz Luce enfatizou ser a proposta da 224 
Mesa reservar, pelo menos, uma vaga para os cursos novos nos Campus que ainda não tinham 225 
cinco cursos, número mínimo pensado por Campus. Reafirmou a proposta de rodar a fórmula e 226 
reservar cerca de cinco vagas para cursos novos a serem apresentados em setembro. O 227 
conselheiro Marcelo Pinto pediu cuidado para ver se a fórmula atingiria os cinquenta cursos em 228 
funcionamento no total. A Presidente concordou com essa colocação. A fim de não complicar a 229 
fórmula, a Mesa sugeriu colocar as trinta e oito vagas para distribuição na fórmula, e compor a 230 
Comissão a ser formada pelos conselheiros Ana Paula Ferreira, Andrés Cañedo, Luis Eduardo 231 
Vieira e Marcelo Cezar Pinto. Os presentes concordaram com a proposta. O encaminhamento da 232 
matéria para votação foi feito em bloco. O texto foi aprovado tendo um voto contrário e oito 233 
abstenções. Informou a Reitora que a Resolução seria publicada, sendo emitida uma portaria 234 
indicando a Comissão. A Comissão emitiria a fórmula, elaborando uma planilha indicando as 235 
variáveis colocadas, o resultado de vagas que seria atribuído, inclusive propondo os ajustes; e os 236 
Campus estudariam essa proposta e trariam para a próxima Reunião do Conselho. A Presidente 237 
agradeceu aos conselheiros que colaboraram nesse trabalho. O próximo item da pauta a ser 238 
tratado foi proposta do Campus Jaguarão: Curso de Especialização em Educação de Jovens e 239 
Adultos em Territórios de Fronteira. De acordo com a Presidente, a proposta foi examinada pela 240 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e por uma comissão externa porque foi uma proposta 241 
encaminhada a Edital do Ministério da Educação. Com a palavra, o Pró-Reitor Vinícius Garcia 242 
disse que o curso tinha o propósito de atender a uma chamada do MEC para formação de 243 
professores da Educação Básica, com financiamento para remuneração adicional na forma de 244 
bolsas aos docentes envolvidos. O conselheiro falou das especificidades do projeto e do ajuste do 245 
cronograma para as inscrições. Salientou que o público alvo são os profissionais com curso 246 
superior na área da educação do Polo Educacional UNIPAMPA, mas não restrito a Jaguarão. Foi 247 
definido como Coordenador do projeto o Professor Everton Ferrer de Oliveira. Mencionou também 248 
dos objetivos formais e específicos. A Presidente informou que a UNIPAMPA foi apontada para 249 
ser a Instituição proponente no Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos em razão das 250 
carências da região e demandas dos municípios. Não havendo manifestações dos conselheiros, a 251 
Presidente propôs a criação do Curso na forma do projeto apresentando. Foi aprovado por 252 
UNANIMIDADE. Cumprimentou o Professor Everton e os demais profissionais do Campus 253 
Jaguarão pela iniciativa. Passando ao item cinco da pauta: Comunicações e Assuntos Gerais, 254 
informou dos processos distribuídos às Comissões e que comporão a pauta da próxima Reunião 255 
do CONSUNI; sobre as comunicações das Comissões em relação ao andamento dos assuntos 256 
designados, solicitou informarem pela lista de e-mail do CONSUNI como estão os trabalhos. 257 
Passou a tratar do item 5.3 – Comunicações da Reitoria, com a participação dos Pró-Reitores. A 258 
Professora Laura Fonseca informou sobre o Decreto 7.234 que tornou a assistência estudantil no 259 
Brasil uma política de Estado. Enfatizou que foi um passo decisivo no auxílio a estudantes 260 
carentes. O Professor Eduardo Ceretta falou sobre a Medida Provisória 495 que alterou as Leis 261 
8.666, 8.958, 10.973 e 11.273. O conselheiro disse que o relevante é a relação entre as 262 
universidades federais e os institutos de pesquisas com fundações que contempla convênios e 263 
contratos para dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento 264 
institucional. Salientou que na definição de desenvolvimento institucional a atuação de Fundações 265 
só se daria para melhoria de infraestrutura quando ligada a pesquisas científicas e tecnológicas. O 266 
conselheiro também destacou a possibilidade da FINEP, do CNPq e das agências de fomento 267 
oficiais utilizarem as Fundações para executarem seus projetos e, por fim, a possibilidade das 268 
Fundações concederem bolsas de ensino, pesquisa e extensão a alunos da graduação e da pós-269 
graduação. Enfatizou a MP não ter contemplado bolsas para docentes. A conselheira Claudia 270 
Tôndolo deu conhecimento do Decreto 7.232 tratando do quantitativo do quadro de servidores. 271 
Destacou que o Decreto concederia mais autonomia às instituições no gerenciamento do seu 272 



 

quadro de pessoal, inclusive no provimento de todos os seus cargos vagos, independente de 273 
autorização prévia dos ministérios, desde que não acarretasse aumento na despesa com pessoal 274 
e que estivesse dentro do limite estabelecido no Anexo I desse Decreto, significando que todos os 275 
cargos vagos ocasionados por exoneração e vacância poderiam ser preenchidos por nomeações. 276 
Segundo a Reitora, assim não se perderia o código da vaga. Conforme o conselheiro Everton 277 
Bonow, o crédito disponível do orçamento dois mil e dez era de aproximadamente cinquenta e três 278 
milhões de reais e eram esperados mais recursos para poder atender a todas as solicitações. 279 
Apresentou o sistema de licitações usado pela Universidade. Informou que na página da 280 
UNIPAMPA poderia ser verificado o andamento dos pregões. Salientou as obras realizadas em 281 
dois mil e dez. Informou sobre o relançamento das obras de São Gabriel e São Borja. A 282 
Professora Maria Beatriz Luce comentou a respeito da importância de somente solicitarem 283 
equipamentos destinados aos prédios em construção, para não haver comprometimento do 284 
orçamento. O conselheiro Luiz Osório dos Santos informou a respeito do Decreto 7.233, que 285 
dispõe sobre novas normas de execução orçamentária, modificando a maneira de execução de 286 
créditos no fechamento do exercício, sendo possível, assim, abrir o ano seguinte com o saldo 287 
restante aplicado na mesma ação. Apresentou o teto do próximo orçamento fixado pelo Ministério 288 
da Educação em cento e quarenta e dois milhões de reais, sendo sessenta e nove milhões de 289 
reais de investimento e dezessete milhões de reais para custeio. Informou que pelo levantamento 290 
feito seriam necessários trinta e cinco milhões de reais para custeio, tendo a Reitora comunicado 291 
ao Ministério a necessidade de um aporte adicional de dezoito milhões de reais. Com relação ao 292 
Planejamento Estratégico dos Campus (PEC), o conselheiro lembrou que alguns Campus ainda 293 
não haviam concluído, e que, com exceção do material do Campus Dom Pedrito, os outros 294 
recebidos seriam devolvidos para adequação. Destacou também que a administração se reuniria 295 
com as direções e os coordenadores de ações de cada Campus e haveria o cruzamento dos 296 
dados informados. Após essa análise de efetividade das ações o resultado seria apresentado à 297 
comunidade do Campus. Lembrou ser o PEC o plano de gestão de cada Campus e da Reitoria, e 298 
que o Relatório de Gestão dois mil e dez de cada Unidade teria como base o PEC, para 299 
encaminhamento ao TCU. O PEC é um processo que visa implantar o Projeto Institucional. 300 
Enfatizou ser essa uma ação norteadora dos projetos da Universidade. A respeito do evento dos 301 
técnicos, o conselheiro Osório afirmou que seria realizado em Santana do Livramento, nos dias 302 
nove, dez e onze de agosto. A Reitora recomendou às direções realizarem reuniões preparatórias 303 
de início de semestre, com uma programação de destaque, com valor acadêmico. O conselheiro 304 
Eduardo Ceretta falou sobre o Salão Internacional de Ensino Pesquisa e Extensão (SIEPE) a ser 305 
realizado no Campus Uruguaiana, tendo como Coordenador o Professor Flavi Lisboa Filho, nos 306 
dias três, quatro e cinco de novembro, contando com a participação dos pró-reitores de Ensino, 307 
Pesquisa, Extensão e Assuntos Estudantis e Comunitários, e solicitou a participação ativa de 308 
todos, pois seria um evento institucional. O conselheiro Clevison Giacobbo perguntou a respeito 309 
dos anais do Salão realizado em dois mil e nove, ficando combinado o envio aos coordenadores 310 
de cada Campus para distribuição aos participantes. Tratando das formaturas, a Presidente 311 
informou já terem contratado a empresa que daria o apoio necessário, estando a equipe de 312 
Comunicação Social muito bem organizada, e enfatizou que espera contar com o prestígio de 313 
professores, técnicos e estudantes nas solenidades. Finalmente, comunicou que na última 314 
semana reuniram-se no Campus Santana do Livramento, a pedido dos dez diretores de Campus 315 
da UNIPAMPA, para tratar, com a Reitora e o Vice-Reitor, sobre as eleições para a Reitoria 316 
programadas para o final de dois mil e dez. Informou terem ouvido dos diretores preocupações 317 
relacionadas à qualificação e disponibilidade de docentes para assumirem essas tarefas. 318 
Comunicou o debate de pontos na busca de alternativas, pois a Universidade é autônoma para a 319 
tomada de decisões. Reiterou ser proposta tanto dela, Professora Maria Beatriz Luce, quanto do 320 
Professor Norberto Hoppen, prepararem pessoas para gerir a Universidade, e comunicou terem 321 
combinado que cada um dos Diretores reuniria a sua comunidade e daria início, da forma que 322 
julgasse interessante, a uma grande fase de reflexão da Universidade sobre o futuro da gestão, 323 
sobre a sucessão na Reitoria da Universidade. Ressaltou acreditarem cada vez mais no projeto da 324 
UNIPAMPA, tendo a Universidade quatrocentos professores, sendo dois terços doutores e a 325 
maioria dos mestres em processo de doutoramento; quatrocentos e cinquenta servidores técnico-326 
administrativos; e seis mil e quinhentos alunos. Disse também que uma universidade pública, 327 
além da excelência acadêmica, da probidade e da eficiência, precisa ser exemplar no preceito da 328 
gestão democrática. Portanto, toda e qualquer deliberação da Universidade, sobre como e quando 329 



 

fazer eleições, e sobre os candidatos e a preparação da comunidade para essas eleições, teria 330 
que ser amplamente debatida por toda comunidade universitária. Nada mais havendo a tratar, foi 331 
encerrada a Reunião e lavrada a presente Ata, assinada pela Professora Maria Beatriz Luce, 332 
Presidente do CONSUNI, por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do 333 
CONSUNI, e pelos conselheiros presentes. As declarações completas desta Reunião estão 334 
gravadas e disponíveis para consulta.   335 


