
 

 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

GABINETE DA REITORIA 
Caixa Postal 07 

CEP 96.400-970       BAGÉ/RS 

Telefone:  53 3245 4549      Endereço eletrônico:  reitoria@unipampa.edu.br 

 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA E DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSUNI 
 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dez, às dez horas, no Salão Camilo Moreira localizado 
na Prefeitura de Bagé, na Avenida General Osório, número novecentos e noventa e oito, na cidade de Bagé, 
os membros do Conselho Universitário da Universidade Federal do Pampa (CONSUNI) reuniram-se para 
serem empossados, bem como para dar início às atividades na Instituição. Como autoridade local fez-se 
presente o Prefeito da cidade de Bagé, professor Luis Eduardo Colombo, que compôs a Mesa ao lado da 
Magnífica Reitora da UNIPAMPA e também Presidente do Conselho, professora Maria Beatriz Luce, e do 
Vice-Reitor e Vice-Presidente do Conselho, professor Norberto Hoppen. Compuseram o quórum, ainda, os 
conselheiros pró-reitores: Everton Bonow, Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Luiz Osório Rocha dos 
Santos, Eduardo Ceretta Moreira, Laura Regina da Silva Câmara Mauricio da Fonseca, Ulrika Arns, Vinícius 
Jacques Garcia; os conselheiros diretores das unidades universitárias: Almir Barros da Silva Santos Neto; 
Wladimir Flores representando o diretor do Campus Bagé, professor Fernando Junges; Rafael Brum 
Werlang representando o diretor do Campus de Caçapava do Sul, professor Maximilian Fries; Nádia Fátima 
dos Santos Bucco, José Domingos Jaques Leão, Maria de Fátima Bento Ribeiro, Débora Nayar Hoff, Denise 
Teresinha da Silva e Carlos Maximiliano Dutra; os conselheiros representantes docentes: Maurício Aires 
Vieira representando a docente titular Ana Paula Lüdtke Ferreira; Andrés Delgado Cañedo, Catia Rosana 
Dias Goulart, Daniel Luiz Nedel, Felipe Pivetta Carpes, Flavi Ferreira Lisboa Filho, Gihad Mohamad, 
Jeferson Luis Lopes Goularte, Jefferson Marçal da Rocha, Luciana Marini Kopp, Marcelo Cezar Pinto, Marco 
Antônio Fontoura Hansen, Maristela Cortez Sawitzki, Ricardo Barreto da Silva e Tisa Echevarria Leite; os 
seguintes conselheiros representantes dos técnico-administrativos em educação: Carlos Arthur Saldanha 
Dias, Felipe Batista Ethur, Frank Sammer Beulck Pahim, Márcio Pereira Cordeiro representando o TAE Luis 
Eduardo Vieira; e Roger Cristiano Baigorra Machado, além dos conselheiros representantes discentes da 
graduação e pós-graduação: Cássia Camila Cavalheiro Fernandes, Diego Machado Bulsing, Rodrigo 
Martins Dorado representando Patricia Maurer; Thaís Priscila Silva de Oliveira representando o acadêmico 
Rômulo Lupatini; e Vanessa Dias Espíndola. Após leitura da ata número trinta, de vinte e um de janeiro de 
dois mil e dez, a Reitora da UNIPAMPA empossou os membros do CONSUNI. Na sequência, foi dada a 
palavra ao representante dos diretores de unidade, José Domingos Jacques Leão, que evidenciou o papel 
dos conselheiros perante a Universidade, bem como relembrou a história da constituição do processo 
eleitoral dos diretores das unidades universitárias, corroborando a importância das decisões coletivas na 
Universidade e no Conselho de Dirigentes, que buscam o bem de toda a comunidade acadêmica. Em 
seguida, a professora Tisa Echevarria Leite, representante conselheira dos docentes do CONSUNI, falou 
sobre as diferenças entre os Campus e as especificidades do espaço no qual se estende a UNIPAMPA, 
bem como sobre o papel de cada um na constituição de uma Universidade multicampi. Mencionou, ainda, a 
interdependência entre os Campus da Instituição, demonstrando que todos são fundamentais na construção 
da UNIPAMPA. Depois, a representante conselheira dos discentes, Cássia Camila Cavalheiro Fernandes, 
pronunciou-se a respeito de a Universidade representar algo novo, respeitando as diferenças; enfatizou, 
também, o trabalho coletivo realizado, assim como se propôs a, conjuntamente com os demais discentes, 
construir de forma ética e coletiva a UNIPAMPA. A seguir, foi passada a palavra ao representante dos 
técnico-administrativos em educação, Carlos Arthur Saldanha Dias, que saudou os membros do CONSUNI 
e agradeceu aos demais colegas pela confiança. Falou, ainda, sobre a representação dos TAE no 



Conselho, enfatizando o papel da classe no processo de construção contínua da Universidade, propondo 
que o clima de democracia e participação impere nos trabalhos da Universidade, que é nova e inovadora. 
Lembrou ainda que a hora de construir a UNIPAMPA é agora. Em seguida, a professora Maria Beatriz Luce, 
Presidente do CONSUNI, tomou a palavra e, a partir dos versos do Hino Acadêmico, saudou aos 
professores, alunos, academia e sociedade, enfatizando o papel das universidades, principalmente da 
UNIPAMPA, no cenário universitário. Lembrando o Estatuto da UNIPAMPA, evidenciou o compromisso de 
todos em construir o coletivo, cuja representação maior está assentada no Conselho, onde todos e todas 
são iguais, e onde é premente a construção e o estabelecimento de um espaço de interlocução permanente 
e exaustivo. Para isso, afirmou que os conselheiros devem ter capacidade de conhecer, debater, ouvir e 
analisar a realidade sobre a qual aconselham. Versou sobre a organização da Universidade, enfatizando 
que o Conselho vigie o caráter público e autônomo da UNIPAMPA como Instituição comprometida não 
apenas com a educação, mas também com o social. Fez um breve histórico demonstrativo do orçamento da 
Universidade, mostrando que o trabalho de todos está frutificando e sendo reconhecido, tanto na área 
acadêmica como administrativa. Às onze horas e trinta minutos foi encerrada a sessão solene e os 
conselheiros foram convocados para a Primeira Reunião Ordinária do CONSUNI, marcada para as quatorze 
horas deste mesmo dia, neste mesmo local. Não havendo quaisquer manifestações a serem relatadas nesta 
ATA, redigida por mim, professora Joseline Pippi, que segue assinada por todos os presentes na referida 
reunião. 


