
 

 

ATA Nº 70 – 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 17 de dezembro de 2015 

 
Local: Auditório – Campus Bagé 

 
Horário: 16h05 

 
 

Participantes: a Presidente Ulrika Arns, o Vice-Presidente Almir Barros da Silva 
Santos Neto; os Diretores das Unidades: Alessandro Gonçalves Girardi, Fernando 
Junges, Cleber Maus Alberto, Maurício Aires Vieira, Daniela Nakalski Benetti, Ítalo 
Filippi Teixeira, pelo Campus São Gabriel e João Cleber Theodoro de Andrade; as 
Representantes das Comissões Superiores: Ana Cristina Rodrigues e Marina Prigol; 
os Pró-Reitores: Everton Bonow, Sandra Mara Silva de Leon, Vanessa Rabelo 
Dutra; Daiana Silva de Ávila pela PROPESQ; Elena Maria Billig Mello, Vera Lúcia 
Cardoso Medeiros e Igor Poletto pela PROPG; os Docentes: Beatriz Stoll Moraes, 
Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Edson Massayuki Kakuno, Fernando Zocche, Geraldo 
Lopes Crossetti, José Acélio Silveira da Fontoura Junior, José Pedro Rebés Lima, 
Miriane Lucas Azevedo, Ricardo Machado Ellensohn e Sérgio Meth; os Técnicos-
Administrativos: Ana Eveline Viana Marinho, Denis Jeferson Pereira Cobas, Milena 
Skolaude Carvalho, Ives Gallon e Rafael Martins Sais e o Discente Cainã Lima 
Costa. 
 
A Presidente iniciou a Reunião empossando os novos conselheiros TAEs: Ives 
Gallon e Rafael Martins Sais. A seguir convidou a comporem a Mesa os 
conselheiros Marco Antonio Fontoura Hansen e Maurício Aires Vieira, 
respectivamente, Reitor e Vice-Reitor eleitos.  
 
1. Assunto: Informações da Reitoria 
1.1 A Presidente teceu comentários sobre a cerimônia de posse do Professor 
Hansen no último dia 15, no MEC, em Brasília. 
1.2  A seguir, justificou a suspensão da reunião prevista para o dia 10 de 
dezembro em Itaqui. A Presidente informou que estava com o Professor Hansen 
quando receberam o Decreto 9580, com total contingenciamento financeiro, sem 
qualquer possibilidade de limite. Dessa forma, ligou para o Professor Cleber, Diretor 
do Campus, para expor a situação. Explicou que somente na semana seguinte, com 
a aprovação do Projeto de Lei (PL 5) é que se pode reiniciar o trabalho do financeiro. 
1.3  Falou sobre o processo de transição e da participação em reuniões em 
Brasília, juntamente com o Pró-Reitor Everton, na expectativa da chegada de mais 
recursos. 
1.4  Informou que a UNIPAMPA já possui as duas vagas de Procurador. Disse ser 
um momento importante, considerando os vários projetos existentes na 
Universidade. Comunicou, também, o retorno da Drª Zeneida Machado Silveira de 
Souza, que já trabalhou como Procuradora da Instituição. Disse que até o final do 
mês deve assumir o outro Procurador. 
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1.5  Sobre a jornada flexibilizada esclareceu que o assunto foi passado para a 
nova Gestão que, provavelmente fará o chamamento da Comissão para 
continuarem as tratativas que entenderem necessárias a esse trabalho. 
1.6  Falou da satisfação de terem tido aprovadas as contas pelo TCU. Salientou 
que para a nova Gestão isso significa que no próximo ano a Universidade não será 
visitada pelo Tribunal de Contas, o que gera mais tranquilidade. Agradeceu o 
trabalho de toda equipe. 
1.7  Comentou sobre a grande Assembleia de transmissão de cargo que 
acontecerá amanhã e solicitou que os novos Pró-Reitores cheguem um pouco mais 
cedo para assinatura dos documentos necessários. 
1.8  Informou o desligamento do conselheiro Adriano Reis Rocha Cunha e 
solicitou à Secretaria que encaminhasse aos demais conselheiros a mensagem 
deixada pelo discente. 
1.9  Deu conhecimento que a data do SIEPE escolhida pelo Reitor eleito, 
professor Marco Antonio Hansen, com base no Calendário Acadêmico de 2016, foi o 
período de 22 a 24 de novembro.  
1.10 Finalizando, a Presidente informou que, por sugestão do professor Hansen, 
haverá uma Reunião Extraordinária no mês de janeiro para análise e deliberação de 
alteração do Estatuto e do Regimento Geral, no que se refere à periodicidade das 
Reuniões deste Pleno. 
 
2. Assunto: Informações dos Conselheiros 

Não houve manifestação. 
 
Registramos a saída da conselheira Vera Lúcia Medeiros. Também registramos a 
ausência, sem justificativa, da conselheira Marta Iris Camargo Messias da Silveira. 
 
3. Assunto: Inclusões e Exclusões de pauta 
3.1  O conselheiro Fernando Junges solicitou informações sobre o 
credenciamento da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (FAURGS), junto à UNIPAMPA, considerando que já temos aprovadas as 
normas para credenciamento. Solicitou que se iniciem os trâmites para 
credenciamento da FAURGS, pois o grupo de pesquisa da carboquímica tem em 
torno de R$ 3.000.000,00 que precisam ser utilizados. Solicitou aos gestores eleitos 
que já na próxima reunião deste Conselho possam aprovar a fundação de apoio à 
UNIPAMPA. A Presidente dirigiu-se à conselheira Vanessa Dutra perguntando se 
queria dar alguma explicação. A conselheira explicou que é este Pleno que indica 
com qual fundação a UNIPAMPA irá trabalhar e que outras fundações também estão 
aptas para credenciamento. Disse que a partir do momento em que a UNIPAMPA 
indica a possibilidade de trabalhar com uma fundação, um documento é elaborado e 
encaminhado à outra instituição. Salientou que esse trabalho conjunto deve ser 
aprovado nas duas instituições, por seus respectivos Conselhos Universitários. Uma 
vez aprovado pelas instituições é enviado ao MEC para análise conjunta com o 
Ministério de Ciência e Tecnologia que autoriza a Universidade a utilizar essa 
fundação de apoio. Dessa forma, a primeira coisa a se fazer é a indicação deste 
Conselho com qual fundação a UNIPAMPA irá se credenciar.  
3.2  A conselheira Nádia Bucco solicitou informações sobre as formaturas que 
acontecerão no início de 2016, questionou se já está tudo acertado para que 
ocorram. 
3.3  A conselheira Ana Eveline Marinho solicitou:  



3 
ATA Nº 70 – 70ª RO do CONSUNI/UNIPAMPA – 17 de dezembro de 2015 

 

3.3.1  a justificativa do porquê ficou para ser discutida na transição a questão da 
jornada flexibilizada. A conselheira Ana considera que a explicação dada pela 
Presidente da Mesa no início da Reunião já contemplou essa questão, mas que 
essa solicitação foi feita pelos seus representados, foi preciso replicá-la. 
3.3.2  se já há posicionamento da próxima Gestão para implantação do horário 
especial de verão; e 
3.3.3  sobre os períodos de férias dos TAEs que são: 3 períodos de 10 dias; ou 2 
períodos, sendo 1 de 20 e outro de 10 dias; ou  2 períodos de 15 dias cada. 
Enfatizou que a lei permite outras formas de programação e que esse tema pode ser 
incluído como assunto de pauta na próxima Reunião. 
3.4  O conselheiro Sérgio Meth solicitou informação sobre o adicional de 
penosidade. Disse que mesmo considerando a crise no Governo Federal, somos 
uma Universidade localizada em fronteiras e que outras categorias recebem esse 
adicional e crê também termos o mesmo direito. 
Resultado: As inclusões foram aprovadas por UNANIMIDADE. Ausente na hora da 
votação a conselheira Daiana Silva de Ávila. 
 
4. Assunto: Apreciação de Atas e Calendário das Reuniões do CONSUNI 
4.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata da 14ª Reunião 

Extraordinária, realizada em Alegrete, em 26 de novembro de 2015. 
4.2 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata da 69ª Reunião 
Ordinária, realizada em Alegrete, em 26 de novembro de 2015. 
Resultado: As atas foram aprovadas. Abstiveram-se os conselheiros: João Cleber 
de Andrade, Marina Prigol, Igor Poletto, Edson Kakuno, Miriane Azevedo e Rafael 
Sais. 
4.3 Processo: 23100.003821/2015-60. Origem: Secretaria do CONSUNI. 
Objeto: Apreciação do Calendário das Reuniões do Conselho Universitário/2016. A 
proposta do professor Hansen é que a reunião de fevereiro seja em 03/03 e as datas 
do SIEPE: 22, 23, 24. O conselheiro Kakuno lembrou que a data dos jogos não pode 
ser alterada, pois está em consonância com uma cadeia de datas. Já a conselheira 
Daniela Benetti lembrou que dia 03 de março é o dia de início das aulas. Os 
conselheiros sugeriram, então, 1º de março. O conselheiro Rafael Sais alertou para 
o fato de que o Relatório de Gestão deve ser aprovado até o dia 31 de março.  Em 
votação a aprovação do Calendário das Reuniões do CONSUNI, considerando a 
realização do SIEPE nos dias 22 23 e 24 de novembro e a data de 1º de março para 
a Reunião que deveria acontecer no mês de fevereiro.  
Resultado: Aprovado, com as alterações propostas, o Calendário das Reuniões do 
Conselho Universitário/2016. Contou-se a abstenção do conselheiro Kakuno. 
 
5 Assunto: Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR U-S) 
5.1 Processo: 23100.003307/2015-24. Origem: PROGESP. Objeto: Apreciação 
da assinatura ad referendum no Termo de Adesão ao acordo de parceria nº 01/2015, 
celebrado entre o Ministério da Educação e a Aliança Administradora de Benefícios 
de Saúde Ltda., para a prestação de serviços de saúde suplementar aos servidores 
ativos, inativos e seus dependentes e aos pensionistas. Relatoria: Milena Skolaude 
Carvalho. Parecer: Favorável à assinatura ad referendum do Termo. 
Resultado: aprovada a assinatura ad referendum no presente Termo de Adesão. 
Contou-se uma abstenção do conselheiro Ricardo Ellensohn. 
 
6 Assunto: Comissão de Regimento e Normas (CRN) 
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6.1 Processo: 23100.001970/2015-94. Origem: Coordenadoria de Projetos 
Especiais. Objeto: Normas de Organização e Funcionamento do Comitê Local de 
Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação Tutorial (CLAA-PET). 
Relatoria: Fernando Junges, que lembrou que esse parecer foi elaborado antes do 
Conselho resolver que todas as normativas, incluindo-se as dos órgãos 
suplementares e complementares, seriam apreciadas neste Pleno. Parecer: A CRN 
declina da competência para analisar o processo por entender que a CLAA-PET é 
órgão integrante da Reitoria. A professora Ulrika Arns, Presidente deste Conselho, 
explicou que tanto o parecer da CRN como o da CONJUR sugerem que uma 
normatização sobre o funcionamento dos PETs na UNIPAMPA, já bem regimentado 
pela Portaria MEC 976/2010. A Presidente se disse convencida da necessidade de 
institucionalização desta norma. A conselheira Elena Billig Mello falou da sua 
experiência e da característica de multicampia da Universidade. Salientou que o 
CLAA tem como principais funções o acompanhamento e a avaliação e que, em 
função disso faz-se necessária uma normativa interna que dê a identidade do PET 
na UNIPAMPA, com base nas normativas nacionais do Programa. O conselheiro 
Rafael Sais sugeriu que a própria Pró-Reitoria, a exemplo da PROAD, emita essa 
norma. O conselheiro Maurício Vieira lembrou que o CLAA segue uma norma 
institucional da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), e que há um movimento a nível nacional para alteração dessa 
normatização, desvinculando, totalmente, o CLAA da administração. Dessa forma 
sugeriu prudência e que se aguarde as alterações. A conselheira Elena explicou que 
na penúltima reunião dos Pró-Reitores de Graduação receberam uma solicitação do 
MEC para que o Colégio se manifestasse especificamente nessa normativa nacional 
em relação a permanência do tutor. Salientou, entretanto, que todas as normas 
devem e precisam ser atualizadas sempre que necessárias. A Presidente da Mesa 
sugeriu aprovarem a norma e que, posteriormente, se faça a alteração do art. 14 de 
forma a mantê-lo atualizado, pois o que importa mesmo são as regras internas da 
normativa. 
Resultado: em votação, o parecer da CRN aprovado por UNANIMIDADE, 
computando-se a ausência da conselheira Daiana de Ávila e a abstenção do 
conselheiro Ricardo Ellensohn. 
A Presidente lembrou que este Pleno decidiu que todas as normas devem passar 
por este Conselho. O conselheiro Acélio interrompeu a votação para que 
explicassem o que estavam votando naquele momento. A Presidente informou que 
estavam votando a aprovação ou não das “Normas de Organização e 
Funcionamento do CLAA/PET, que no primeiro momento votaram somente o 
parecer da CRN, que remetia a decisão à Reitora. 
Resultado: a normatização do CLAA-PET foi aprovada computando-se as 
abstenções dos conselheiros Ana Cristina Rodrigues, Miriane Azevedo e Rafael 
Sais. Ausente no momento da votação a conselheira Milena Skolaude Carvalho.  
6.2 Processo: 23100.002550/2015-25. Origem: PROPLAN. Objeto: Proposta de 
alteração na Resolução nº 122/2015, que trata das Normas de Regulamentação das 
Relações entre a UNIPAMPA e as Fundações de Apoio. Relatoria: Fernando 
Junges. Parecer: Favorável à alteração. 
O conselheiro Fernando Junges relembrou que esta alteração foi solicitada na 69ª 
Reunião Ordinária, logo após a aprovação das Normas de Regulamentação entre a 
UNIPAMPA e as Fundações de apoio. Por isso, a conselheira Vanessa Dutra 
encaminhou a emenda modificativa ao §2º do art. 18 da Resolução 122/2015. 
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Resultado: aprovada a emenda modificativa que passa a ter a seguinte redação: 
“§2º A remuneração mensal máxima concedida aos discentes envolvidos em 
projetos (ensino, pesquisa e extensão) não poderá exceder o valor de uma bolsa de 
iniciação científica do CNPq, se de contrapartida pela UNIPAMPA.” Registra-se a 
ausência do conselheiro Carlos Dilli e a abstenção da conselheira Milena Carvalho. 
 
7 Assunto: Comissão Superior de Ensino  
7.1 Processo: 23100.003191/2015-23. Origem: Campus Alegrete/PPENG. 
Objeto: Proposta de alteração do Regimento do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia. Relatoria: Ana Cristina Rodrigues. Parecer: Favorável à aprovação. 
Resultado: aprovada a Proposta de Alteração do Regimento do PPGEng. Registra-
se as ausências dos conselheiros: Carlos Dilli, Ana Eveline Marinho e Raniere 
Dourado; e a abstenção do conselheiro Rafael Sais. 
7.2 Processo: 23100.003151/2015-81. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: 
Proposta de Especialização em Agronegócio. Relatoria: Ana Cristina Rodrigues. 
Parecer: Favorável à aprovação. 
Resultado: aprovada a Proposta de Especialização em Agronegócio. Registra-se a 
abstenção do conselheiro Marco Hansen e as ausências dos conselheiros Ana 
Eveline e Raniere Dourado. 
6.3 Processo: 23100.000064/2015-91. Origem: Campus Bagé. Objeto: Proposta 
de Curso de Pós-Graduação lato sensu Especialização em Educação e Diversidade 
2ª Edição. Relatoria: Ana Cristina Rodrigues. Parecer: Favorável à aprovação. 
Resultado: a proposta foi aprovada por UNANIMIDADE. Registra-se a ausência do 
conselheiro Raniere Dourado no momento da votação. 
6.4   Processo: 23100.003565/2015-19. Origem: Campus Uruguaiana/PPG em 
Ciências Farmacêuticas. Objeto: Proposta de Alteração do Regimento do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Relatoria: Ana Cristina Rodrigues. 
Parecer: Favorável à aprovação. 
Resultado: a proposta foi aprovada por UNANIMIDADE. Registra-se a ausência do 
conselheiro Raniere Dourado no momento da votação. 
 
8 Assunto: Comissão Eleitoral Geral (CEG) 
8.1 Processo: 23100.002659/2015-64. Origem: CONCUR/CEG. Objeto: 
Homologação do Resultado das Eleições regidas pelo Edital 02/2015. Relatoria: 
considerando que os membros da CEG justificaram a ausência nesta Reunião, a 
Presidente solicitou que eu, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária do CONSUNI, 
procedesse a leitura dos nomes a serem homologados. O conselheiro Sérgio Meth 
solicitou que na próxima eleição para o CONCUR os candidatos contatem com os 
conselheiros deste Pleno, pois dada a importância do Conselho Curador é 
necessário conhecer os candidatos. A Presidente agradeceu a manifestação e disse 
que essa sugestão que pode ser encaminhada. O conselheiro Sérgio expôs que as 
normas eleitorais da UNIPAMPA só permitem uma reeleição perfazendo o total de 4 
anos, enquanto os diretores podem  ser conselheiros por 8 anos, se reeleitos. 
Enfatizou que o próximo Conselho será praticamente todo renovado, o que não é 
bom para a Universidade. A Presidente salientou que essa reflexão deveria ter vindo 
nos 4 anos de mandato do conselheiro e que Conselho Universitário não é Gestão. 
Enfatizou que o papel dos conselheiros é a proposição de mudanças alternativas. 
Lembrou que as normas eleitorais foram criadas e aprovadas por este Pleno e que, 
qualquer um dos conselheiros poderia ter encaminhado propostas de mudanças, o 
que não foi feito, nem mesmo pelo conselheiro Sérgio Meth. Finalizando, a 
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Presidente disse aceitar a oposição e as críticas, mas que esse não é o assunto 
tratado no momento. 
Resultado: aprovada por UNANIMIDADE a Homologação do Resultado das 
Eleições regidas pelo Edital 02/2015. Registramos a ausência da conselheira 
Miriane Azevedo. 
 
9 Assuntos Gerais: 
9.1 O conselheiro Fernando Junges disse já ter sido contemplado com as 
explanações realizadas no início desta Reunião. 
9.2 Sobre a situação do contrato com a empresa que organizará as formaturas o 
conselheiro e Pró-Reitor de Administração, Everton Bonow disse que o contrato com 
a “Promove” foi prorrogado até o início de fevereiro, quando fecha o prazo máximo 
de 5 anos para renovação de contratos sem licitação. Informou ainda que já realizou 
a 2ª reunião com o futuro Pró-Reitor de Administração e que alguns itens foram 
revistos para diminuir o valor do contrato. Explicou que a licitação deve ser feita a 
partir do início de fevereiro e que se houver algum problema nesse processo teriam 
outras possibilidades, como nova renovação de contrato com a atual empresa ou 
uma dispensa de licitação. A Presidente informou que o processo está sendo 
acompanhado atentamente, inclusive pela Consultoria Jurídica. Questionado pela 
conselheira Nádia Bucco se há risco de ficarem sem uma empresa organizadora 
para as formaturas, o conselheiro Everton confirmou que existe sim, e lembrou que 
antes da assinatura com a empresa atual, quem havia vencido a licitação tinha sido 
uma empresa do Rio de Janeiro que não prestou o serviço. O conselheiro Maurício 
Vieira disse que é interessante o monitoramento desse processo e que a Direção de 
cada Campus fique atenta, pois não há garantias de que ocorra a licitação 
propiciando as formaturas, acontecerem nas datas agendadas. Salientou que dentro 
da legalidade do contrato devem ver a possibilidade de atender ou não aos eventos 
com datas que já foram agendadas. A Presidente disse que este foi o primeiro 
assunto tratado com a nova Gestão e que na sua experiência de 4 anos como 
gestora não há como garantir que a licitação acontecerá e dará certo no final, mas 
que há alternativas. O conselheiro João Cleber lembrou que as datas já estão 
postas, o que significa que as famílias estão envolvidas e programadas. Por isso não 
podem trabalhar na expectativa de talvez mudar as datas das formaturas.  Enfatizou 
a necessidade de um grande esforço para que se concretize o planejamento feito, já 
que este é o momento mais brilhante para as famílias dos formandos. A Presidente 
agradeceu e disse que o assunto deve ser monitorado pelas equipes diretivas e pela 
Gestão. 
9.3 Sobre os esclarecimentos solicitados pela conselheira Ana Eveline, a Presidente 
disse que foi criada uma comissão e que é viável a implantação da jornada 
flexibilizada em diversos setores, mas que essa implantação não se dá em dois ou 
três meses. Salientou que por ser esta uma prerrogativa do Reitor, não faria uma 
portaria de implantação já que a sua proposta como candidata não foi aprovada, 
pois aquele que decide deve acompanhar o processo e, por coerência, não pode 
iniciar um processo se não estará mais na Gestão. Disse ainda que tem certeza que 
a Comissão apresentará à Gestão eleita, o trabalho realizado, e que estes tomarão a 
decisão mais acertada. Sobre o horário de verão a Presidente disse que apresentou 
ao Professor Hansen e foi acordado, o período de recesso natalino, que já pode ser 
compensado, mas que, especificamente sobre o horário de verão, também é uma 
decisão de Gestão. A conselheira Ana Eveline disse que o assunto do horário de 
verão foi uma demanda da categoria e para que a nova Gestão se manifestasse se 
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possível. Sobre a jornada flexibilizada a conselheira disse que não havia ficado claro 
o porquê da antecipação do cronograma da Comissão se não era para ser 
executado. A Presidente explicou que o pedido foi feito para que no início do ano 
letivo já pudessem ter pelo menos um setor com essa implantação realizada. A 
conselheira Ana Eveline disse que agora foi esclarecido o assunto. Sobre a 
solicitação de esclarecimentos sobre os períodos de férias dos TAES, 3 de 10 dias, 
20/10 ou 15/15, a Pró-Reitora de Gestão de Pessoal, Sandra de Leon, disse que as 
férias na UNIPAMPA são orientadas pela Instrução Normativa assinada em 
novembro/2010 e que até o momento a Pró-Reitoria não recebeu nenhuma 
solicitação de mudança. Salientou que desde que não contrarie a legislação isso 
poderá ser alterado pela nova Gestão. O Professor Hansen disse que o horário 
especial de verão será um dos primeiros atos da nova Gestão, adequando-o para 
que os serviços essenciais não parem na Universidade. O conselheiro José Acélio 
disse que esse é um assunto importante e que os próximos gestores devem 
trabalhar para que os servidores possam escolher os períodos mais convenientes 
para o gozo de férias. A Presidente voltou a salientar que essa é uma normativa 
antiga e que o papel dos conselheiros é justamente esse, repensar com atenção o 
que os próprios conselheiros aprovaram. Salientou a importância de que todas as 
normativas e regulamentações sejam aprovadas pelo Conselho Universitário. A 
conselheira Sandra voltou a esclarecer que a Lei prevê solicitação de férias com, no 
mínimo, 60 dias de antecedência do 1º período e o parcelamento em até 3 vezes, 
não mais que isso. A Lei também estipula que a Instituição pode criar regras, o que 
aconteceu na UNIPAMPA, através da Normativa 02/2010. A conselheira Ana Eveline 
solicitou o registro que essa demanda veio da categoria e, que embora ela esteja 
deixando o Conselho, os novos representantes deverão levar essa solicitação ao 
Reitor. Disse que se a categoria docente quiser também pode se mobilizar para 
tratarem dessa mudança.  
9.4 Sobre o esclarecimento solicitado pelo conselheiro Sérgio Meth referente ao 
adicional de penosidade, a Professora Ulrika disse que no Campus Dom Pedrito 
houve movimento de servidor que ingressou na justiça com essa solicitação e 
perdeu. Que o fato foi amplamente divulgado no País inteiro. Disse que o Professor 
Hansen poderá responder esse assunto, pois foi uma das suas falas quando da 
posse em Brasília. Salientou que é um assunto mais para sindicatos e que na 
Andifes esse assunto não ecoa. Que é óbvio que deverão continuar fazendo essa 
defesa, mas que não é um processo simples. Necessitarão de muita articulação e 
deverão juntar-se a outro movimento que está ganhando força, o de fixação de 
médicos nas universidades interiorizadas. Provavelmente haverá uma reunião com 
as universidades de fronteiras no próximo ano e, com certeza esse item será 
levantado e deverá ser levado a todos os espaços pertinentes. O conselheiro Sérgio 
explicou que quando fala em melhorar a Universidade, não quer dizer a sua 
universidade igual às outras, mas melhor que as outras. Acredita sim que o assunto 
da grande evasão que aconteceu na UNIPAMPA deve ser levado ao Ministro. 
Salientou que representa muito pouco para o Governo Federal conceder o adicional 
de penosidade e que a comunidade deve fazer pressão. Despedindo-se da atual 
Gestão disse lamentar as diferenças, uma vez que ele sempre foi oposição, mas 
sem as diferenças, em um ambiente democrático, não conseguido o que 
conseguiram. Cumprimentou os Professores Hansen e Maurício desejando-lhes uma 
boa administração.  
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Finalizando a Professora Ulrika agradeceu pelas várias resoluções aprovadas 
através do trabalho de todos os conselheiros no sentido de institucionalizar a 
Universidade, salientou o avanço nas normatizações. Enfatizou a importância de a 
UNIPAMPA estar vivendo o seu 2º momento eleitoral e que tem certeza que sempre 
lutarão pela democracia, com os processos de transição ocorrendo da melhor forma, 
por mais diferenças que hajam, é importante a caminhada no sentido da 
institucionalização e o pensar nos processos a serem qualificados. Disse ter 
aprendido muito com todos. A conselheira Nádia Bucco agradeceu à Reitora, ao 
Vice-Reitor e a todos os Pró-Reitores dizendo que foi uma caminhada de 
aprendizado para todos. Um movimento normal na vida acadêmica e que em todos 
os processos há erros e acertos e devem reconhecer o esforço de todos que aqui 
estiveram para que os processos dessem certo. Fez um agradecimento e 
reconhecimento penhorados, por todas as lutas e pelos momentos vividos com esta 
Gestão. Na sequência a conselheira Vanessa Dutra, em nome dos Pró-Reitores 
agradeceu a todos e desejou sucesso aos novos Pró-Reitores que têm a missão de 
gerir essas pastas dentro da Universidade. Disse que nesses 4 anos o grupo 
trabalhou nos 3 turnos incansavelmente para que a UNIPAMPA se consolidasse, 
para que os processos caminhassem, para que se executasse cada centavo dentro 
da Universidade, mas acima de tudo para que as pessoas tivessem condições de 
trabalho e de estudo. Salientou que esse foi o norte do trabalho, com a intenção de 
melhorar a condição de todos que aqui estão. Agradeceu especialmente aos 
conselheiros que dispensaram horas discutindo, criando políticas que são 
imprescindíveis para a UNIPAMPA. Em seu nome e dos Pró-Reitores: Vera 
Medeiros, Elena Mello, Everton Bonow, Sandra de Leon, Eduardo Ceretta, Simone 
de Oliveira e Ricardo Gunski que acompanharam a Gestão dos Professores Ulrika e 
Almir, despediu-se deste Conselho com um até breve, pois continuarão na 
Universidade trabalhando e lutando pela solidificação da UNIPAMPA. Agradeceu 
especialmente à Professora Ulrika e ao Professor Almir que trabalharam 
incansavelmente pelo ideal deste grupo entendendo o que pretendiam para a 
Universidade. A Presidente finalizou agradecendo à equipe da Secretaria deste 
Conselho Universitário.  
 
Nada mais havendo a tratar, às 18 horas e 25 minutos, foi encerrada a Reunião e 
redigida a presente Ata, assinada pela Presidente do CONSUNI, Professora Ulrika 
Arns, 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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