
 

 
ATA Nº 69 – 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
 

Data: 26 de novembro de 2015 
 

Local: Sala: 101 – Prédio A1 – Campus Alegrete 
 

Horário: 9h55 
 

Participantes: O Vice-Presidente Almir Barros da Silva Santos Neto no exercício da 
Presidência; o Decano Professor Ricardo Gunski; 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 
Nakalski Benetti, Ronaldo Bernardino Colvero e Valdir Marcos Stefenon; os 
Representantes das Comissões Superiores: Ana Cristina Rodrigues e Carina 
Fagundes Teixeira; os Pró-Reitores: Everton Bonow, Vanessa Rabelo Dutra; Daiana 
Silva Ávila pela PROPESQ; Elena Maria Billig Mello, Simone Barros de Oliveira e 
Vera Lúcia Cardoso Medeiros: os Docentes: Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Carlos 
Maximiliano Dutra, Fernando Zocche, Geraldo Lopes Crossetti, José Acélio Silveira 
da Fontoura Junior, José Pedro Rebés Lima, Mario Jesus Tomas Rosales, Ricardo 
Machado Ellensohn e Sérgio Meth; os Técnicos-Administrativos: Ana Eveline Viana 
Marinho, Denis Jeferson Pereira Cobas, Diogo Alves Elwanger e Milena Skolaude 
Carvalho; os Discentes: Adrien Lucian Euflausino, Cainã Lima Costa, Fábio Diniz 
Chaves e Raniere de Oliveira Santos Dourado; e o Representante da Comunidade 
Externa Vicente Majó da Maia. 
 
1. Assunto: Informações da Reitoria. 
1.1 O Presidente da mesa informou que alguns processos das especializações, 
mais precisamente os que estavam repetindo edições, foram encaminhados pela 
PROPG com numeração equivocada. Contudo, tais incorreções já foram corrigidas.  
 
2. Assunto: Informações dos Conselheiros. 
2.1 O conselheiro Sérgio Meth solicitou à Reitoria o fornecimento de soro 
antiofídico ao Campus Bagé em função da grande quantidade de cobras 
encontradas no local e, também, que algum servidor receba treinamento para os 
primeiros atendimentos, caso isso seja necessário. O conselheiro Almir Barros 
comprometeu-se a conversar com a Direção do Campus Bagé e com um biólogo 
para ver como esse assunto poderá ser encaminhado. 
2.2 O representante discente Fábio Chaves informou sobre o almoço que será 
realizado no Piquete do Campus Itaqui no dia da próxima reunião do Conselho, 
convidando os conselheiros para participarem. Disse que esse evento é realizado 
por estudantes em parceira com a Direção do Campus. 
2.3 O conselheiro Adrien Euflausino comentou sobre o tornado ocorrido em São 
Borja, o qual deixou diversas famílias desabrigadas. Disse que os alunos foram 
procurados para realizar uma ação em prol dos desabrigados e, por esse motivo, os 
diretórios acadêmicos dos Cursos de Publicidade, Jornalismo e Relações Públicas 
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fizeram uma rifa solidária. Mencionou que trouxe duas dessas rifas e as ofereceu 
aos conselheiros com interesse em cooperar.  
2.4  O conselheiro Denis Cobas leu um requerimento contendo mais de 200 
assinaturas de TAEs de diversas unidades da UNIPAMPA. No documento, os TAEs 
solicitam um posicionamento da gestão sobre a implantação da jornada flexibilizada. 
Esclareceu que a Comissão de Avaliação dos Setores da Universidade para fins de 
Indicação da Viabilidade de Implantação da Jornada Flexibilizada já encerrou seus 
trabalhos. Solicitou a implantação imediata e um posicionamento da Reitoria sobre o 
assunto. 
2.5 O conselheiro Diogo Elwanger informou que a Comissão Especial de 
Elaboração do Plano de Qualificação dos TAEs também já encerrou os trabalhos, 
tendo encaminhado proposta de plano à Secretaria do CONSUNI. Solicitou 
celeridade no processo em razão de questões importantes relacionadas à 
qualificação, já previstas para o próximo semestre. 
2.6 O conselheiro Fernando Junges deu ciência de que a Comissão da Proposta 
de Alteração do Estatuto e do Regimento Geral está finalizando os trabalhos e logo 
passará à etapa de construção da Resolução e do Relatório Final. Após, a proposta 
será protocolada junto à Secretaria do CONSUNI. 
2.7 O conselheiro Sérgio Meth manifestou sua preocupação com os vícios que 
existem nos regulamentos, pelo fato de serem alterados pelos Diretores. Sugeriu 
que tais vícios sejam resolvidos. 
 
3 Assunto: Inclusões e Exclusões de Pauta. 
3.1 O conselheiro Denis Cobas solicitou explicações da Reitoria sobre a situação 
da implantação da jornada flexibilizada. 
3.2 O conselheiro Denis Cobas pediu também a inclusão da aprovação do horário 
especial de verão na Universidade. 
3.3 O conselheiro Raniere Dourado requereu a inclusão do pedido feito pelos 
organizadores do EDIUNI, para que o evento conste no calendário acadêmico. 
Solicitou também o apoio da Universidade na divulgação e publicação do evento, 
inclusive no site. 
3.4 O conselheiro Adrien Euflausino pediu que os conselheiros discentes tenham 
acesso ao setor de Frotas pelo Sistema GURI, a fim de poderem se utilizar de 
caronas quando necessitarem fazer deslocamentos a outras Unidades.  
Resultado: Todos os itens foram aprovados por UNANIMIDADE. Ausentes no 
momento da votação: Alessandro Girardi, Daiana Ávila, Simone Oliveira, Ricardo 
Ellensohn e Sérgio Meth.  
 
4 Assunto: Apreciação de ata. 
4.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 67ª Reunião Ordinária, 
realizada em Uruguaiana, no dia 27/08/2015. Resultado: Aprovada. Abstenção: 
Vicente da Maia. Ausências: Alessandro Girardi, Daniela Benetti, Daiana Ávila, 
Simone de Oliveira e Ricardo Ellensohn, 
4.2 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 68ª Reunião Ordinária, 
realizada em Bagé, no dia 23/09/2015. Resultado: Aprovada. Abstenções: Everton 
Bonow, Vanessa Dutra, Elena Melo e Vicente da Maia. Ausentes: Alessandro 
Girardi, Daniela Benetti, Daiana Ávila e Ricardo Ellensohn. 
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5 Assunto: Pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR 
U-S). 
5.1 Processo nº 23100.000942/2015-50. Origem: Campus Itaqui. Objeto: 
Convênio entre a UNIPAMPA, EMBRAPA e Grupo Pitangueira com o objetivo de 
cooperação técnica e científica para desenvolvimento de projeto de pesquisa 
visando à racionalização do uso de agrotóxicos em sistemas agrícolas, como base à 
certificação oficial de empreendimentos orizícolas do município de Itaqui e no 
Planalto da Campanha do RS. Relatoria: Adrien Lucian Euflausino Parecer: 
Favorável à aprovação do Convênio. Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE. 
Ausentes: Daiane Ávila e Ricardo Ellensohn. 
5.2 Processo nº 23100.002031/2015-67. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: 
Convênio entre a UNIPAMPA, UFCSPA, UFRGS e UFPel, com o objetivo de 
desenvolvimento do projeto intitulado “Avaliação do potencial terapêutico de 
formulações lipossomais contendo RNA de interferência para a ecto-5’-
nucleotidase/CD73 com aplicação no tratamento do câncer”. Relatoria: Milena 
Skolaude Carvalho Parecer: Favorável à assinatura do Convênio. Resultado: 
Aprovado. Abstenção: Ricardo Ellensohn. Ausente: Simone de Oliveira. 
5.3     Processo nº 23100.002942/2015-94. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: 
Apreciação da assinatura ad referendum no Convênio firmado entre a UNIPAMPA e 
as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da Fronteira Oeste do RS, com 
o objetivo de viabilizar a reordenação da oferta de cursos de graduação na área de 
saúde e de vagas de residências em saúde nos municípios de Uruguaiana, Quaraí, 
Maçambará, Manoel Viana, Itaqui, Santa Margarida do Sul, Rosário do Sul, São 
Borja, São Gabriel, Santana do Livramento, Barra do Quaraí e Alegrete. Relatoria: 
Milena Skolaude Carvalho Parecer: Favorável à assinatura ad referendum do 
presente Convênio. Resultado: Aprovado. Abstenção: Ana Cristina Rodrigues. 
Ausentes: Simone de Oliveira e Vera Lúcia Cardoso. Após a votação o conselheiro 
Adrien Euflausino comunicou que a partir da próxima reunião a CRU-S incluirá nos 
pareceres a existência ou não de transferência de recursos públicos em cada 
convênio. 
 
6 Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN).   
6.1 Processo: 23100.002550/2015-25. Origem: Assessoria de Relações 
Institucionais. Objeto: Minuta das Normas que Regulamentam as Relações entre a 
UNIPAMPA e Fundações de Apoio. Parecer: Favorável à aprovação da 
regulamentação. Relatoria: Diogo Alves Elwanger. O conselheiro Alessandro Girardi 
salientou a importância dessa Resolução, por ser o primeiro passo para alavancar 
muitos processos. Disse que a burocracia do §1º do art. 7º vai demandar muito 
tempo até a aprovação final do projeto. O conselheiro Fábio Chaves sugeriu então 
que somente passe pelo Conselho de Campus.  Os conselheiros Diogo Elwanger e 
Vanessa Dutra explicaram que a exigência de passagem pelo CONSUNI é 
regimental. A conselheira esclareceu que se no projeto existir bolsa para docentes, 
obrigatoriamente precisa-se da aprovação deste Pleno. Disse que haverá um maior 
fluxo de processos e que, certamente, a PROPESQ passará a se reunir 
mensalmente a fim de dar celeridade a esses processos para cumprimento dos 
prazos. O conselheiro Alessandro agradeceu os esclarecimentos e propôs alteração 
no parágrafo 1º do art. 14: substituição de “Anexo I” por “formulário específico”. No 
art. 16 sugeriu a redação: “O servidor deverá informar periodicamente, conforme 
plano de trabalho,...”. Manifestaram-se os conselheiros: Sérgio Meth, que salientou a 
importância de uma Fundação para tratar dos assuntos de pesquisa na 
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Universidade; José Pedro Rebés, que sugeriu a exclusão da palavra “adicionais”, 
visto existir legislação específica para o assunto; e Vanessa Dutra, que falou da 
importância da busca de recursos para que a UNIPAMPA tenha a sua própria 
Fundação e da necessidade de um agente público no controle dos repasses de 
recursos. Finalizando, o conselheiro José Acélio Júnior concordou com a 
necessidade de desburocratizar o processo.  Em votação as alterações: §1º do art. 
14: aprovada por UNANIMIDADE; art. 16: aprovada por UNANIMIDADE; e art. 18: 
aprovada por UNANIMIDADE. Resultado: Aprovada por UNANIMIDADE a Minuta 
de Resolução. Logo após a votação, o conselheiro José Acélio levantou a questão 
relativa ao §2º do art. 18. Explicou que em termos de apoio do governo sim, 
concorda com a redação do parágrafo. Entretanto, questionou sobre fomento 
externo, vindo de empresas particulares. Considerando que as Resoluções do 
CONSUNI passam a viger tão logo sejam aprovadas, a conselheira Vanessa Dutra 
comprometeu-se a protocolar uma proposta de emenda modificativa para esse item. 
6.2 Processo: 23100.002988/2014-22. Origem: AUDIN Objeto: Apreciação do 
Regimento da AUDIN. Relatoria: Diego Alves Elwanger. Parecer: Favorável à 
aprovação, com as alterações sugeridas. O conselheiro Diego Elwanger lembrou 
que consta no processo uma manifestação contrária do CONCUR, onde este diz lhe 
faltar estrutura para essa vinculação. Salientou que tal vinculação dá maior 
autonomia à AUDIN. A conselheira Vanessa Dutra disse também entendia que a 
AUDIN deveria ter ampla autonomia. Salientou que a Universidade está na quinta 
eleição para o CONCUR, talvez porque ainda não tenham percebido a importância 
dessa instância. Além de estratégico, é um grande órgão fiscalizador das contas da 
Instituição, onde a AUDIN fornece subsídios para essa efetiva fiscalização. Disse 
compreender que quando o CONCUR diz não ter estrutura, está se referindo à 
efetiva participação da comunidade para ocupar esses assentos. A conselheira 
acolheu o parecer da CRN, pois a AUDIN audita, inclusive, a Gestão Superior. O 
conselheiro Fábio informou que a representação discente acompanha o parecer da 
CRN, pois desejam que os processos sejam transparentes, idôneos e 
inquestionáveis. O conselheiro Diogo acrescentou que o CONCUR aprova ou não os 
dados fornecidos pela AUDIN. Lembrou que muitos processos são melhorados 
graças à auditoria, e não vê muita mudança em termos administrativos na 
vinculação. Finalizando, a conselheira Vanessa disse que a autonomia é dada 
também pelos controles externos. Portanto, quanto mais independência houver, 
mais qualificados serão os processos. O professor Almir reforçou que os 
apontamentos da AUDIN à gestão são importantes e qualificadores do processo. 
Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes: Alessandro Girardi, Ronaldo 
Colvero, Simone de Oliveira, Carlos Dilli e Fernando Zocche. 
6.3 Processo: 23100.002421/2014-56. Origem: Almir Barros da Silva Santos 
Neto, Vice-reitor. Objeto: Alterações da Resolução nº 66 – Alteração da Resolução 
nº 82/2015 para adequação à Resolução nº 117/2015. Despacho CRN: Favorável 
às alterações, conforme fundamentação exarada no Parecer 16/2015. Relatoria: 
Diogo Alves Elwanger. O conselheiro Diogo Elwanger explicou ao Plenário os pontos 
a serem alterados, de modo a efetuar-se a compatibilização entre as normas de 
concursos para professores efetivos e para professores substitutos e temporários. 
Resultado: Aprovado. Abstenção: Ana Eveline Marinho. Ausentes: Ronaldo Colvero 
e Ricardo Ellensohn. 
6.4 Processo: 23100.002059/2015-02. Origem: Campus São Gabriel. Objeto: 
Proposta de Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. 
Parecer da CSEnsino: Favorável à aprovação, com as alterações sugeridas. 
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Despacho da CRN: Favorável à homologação com a respectiva juntada da ata do 
Conselho de Campus e com as alterações sugeridas pela CSEnsino. Relatoria: 
Diogo Alves Elwanger. O Conselheiro Diogo Elwanger destacou a necessidade de 
se unificar os procedimentos de aprovação dos regimentos dos cursos de pós-
graduação. Explicou que por não ser competência do CONSUNI aprovar os 
regimentos, mas somente homologá-los, a CRN não adentrou no mérito da questão, 
restringindo sua análise apenas ao aspecto formal da Minuta. Por fim, lembrou que 
por se tratar de homologação, não se discute mérito: é sim ou não. Resultado: 
aprovado por UNANIMIDADE. 
6.5 Processo: 23100.002970/2014-21. Origem: Campus Santana do Livramento. 
Objeto: Proposta de Emenda Aditiva à Resolução 79/2014, Título IV: “Art. 13 – A: O 
Conselho de Campus de cada Unidade poderá normatizar indicadores de carga-
horária docente para fins de atribuição de encargos”. Parecer: A CRN é contrária à 
modificação proposta. Relatoria: Fernando Junges. A conselheira Daniela Benetti 
informou que havia um documento da gestão anterior, de 2011, que continha uma 
minuta de diretrizes gerais para as atividades de ensino, pesquisa e extensão que foi 
perdido. Como este documento nunca chegou ao CONSUNI para aprovação, o 
Campus Santana do Livramento fez a proposição em análise. Por fim, a Conselheira 
sugeriu que o documento anterior volte a ser trabalhado. Resultado: aprovado o 
parecer da CRN. Abstenções: Daniela Benetti, Adrien Euflausino e Cainã Costa. 
Ausentes: Fernando Zocche e Sérgio Meth. 
 
7 Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE).   
7.1 Processo n° 23100.001146/2011-19 Origem: Campus São Borja. Objeto: 
Especialização em Políticas e Intervenção em Violência Intra-familiar, 3ª Edição. 
Relatoria: Ana Cristina Rodrigues. Parecer: Favorável à aprovação.  
Após a leitura do parecer os conselheiros optaram por votar os itens 7.1, 7.2, 7.3, 
7.4, 7.5, 7.6 e 7.10 da pauta em bloco, por todos tratarem de propostas de cursos de 
especialização. 
7.2 Processo n° 23100.000168/2014-04 Origem: PROPG. Objeto: Proposta de 
Curso de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, 3ª Edição. Relatoria: 
Ana Cristina Rodrigues. Parecer: Favorável à aprovação, com a ressalva de que 
deve ser observado o aspecto relacionado ao atendimento aos estudantes com 
necessidades especiais, conforme já apontado pela Comissão de Avaliação da 
PROPG.   
7.3  Processo n° 23100.000171/2014-10 Origem: PROPG. Objeto: Proposta de 
Pós-Graduação em Políticas Públicas, 2ª Edição. Relatoria: Ana Cristina Rodrigues. 
Parecer: Favorável à aprovação.  
7.4 Processo n° 23100.000172/2014-64 Origem: PROPG. Objeto: Proposta de 
Curso de Pós-Graduação em Produção Animal, 3ª Edição. Relatoria: Ana Cristina 
Rodrigues. Parecer: Favorável à aprovação.  
7.5 Processo n° 23100.003152/2015-26 Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: 
Proposta de Especialização lato sensu em Educação do Campo e Ciências da 
Natureza. Relatoria: Ana Cristina Rodrigues. Parecer: Favorável à aprovação.  
7.6 Processo n° 23100.003153/2015-71 Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: 
Proposta de Especialização lato sensu em Neurociência Aplicada à Educação. 
Relatoria: Ana Cristina Rodrigues. Parecer: Favorável à aprovação.  
7.10 Processo n° 23100.002637/2014-11 Origem: Campus São Borja. Objeto: 
Proposta de Curso em Especialização em Atividades Criativas e Culturais, 2ª 
Edição. Relatoria: Ana Cristina Rodrigues. Parecer: Favorável à aprovação. 
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Resultado: Todos os processos foram aprovados por UNANIMIDADE. Ausentes: 
Alessandro Girardi, Ricardo Ellensohn e Raniere Dourado. 
 
Às 12h30 a Sessão foi interrompida para almoço. 
Às 14h55 foi reiniciada a Reunião. 
 
7.7 Processo n° 23100.003179/2015-19 Origem: Campus Bagé. Objeto: 
Alteração do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências. 
Relatoria: Ana Cristina Rodrigues.  Parecer: Favorável à aprovação. Resultado: 
Aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes: Alessandro Girardi, Marco Hansen, 
Ronaldo Colvero, Sérgio Meth, Adrien Euflausino e Raniere Dourado. 
7.8 Processo n° 23100.002957/2015-52 Origem: PROGRAD. Objeto: Solicitação 
de abertura de processo seletivo específico “Edital Processo Seletivo Específico 
para fronteiriços 2016”. Relatoria: Ana Cristina Rodrigues. Parecer: Favorável à 
aprovação. A conselheira Elena Mello fez um breve histórico da tramitação do 
processo. Explicou que foi recebida uma demanda dos campi que fazem fronteira 
com a Argentina e, a partir daí, foi iniciada a busca da documentação. Como dito 
pela professora Ana Cristina, quando da leitura do Parecer, um Acordo foi assinado 
entre Brasil e Argentina, o qual foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 145/2011. O 
processo foi então encaminhado para análise da CONJUR, que se manifestou 
favorável. Assim, encaminhou-se uma minuta de edital de Processo Seletivo 
Específico para fronteiriços uruguaios e argentinos para os campi gêmeos. Obtendo-
se, dessa forma, o número de vagas dos cursos possíveis para ingresso dos 
fronteiriços em cada Unidade. A conselheira salientou que é um grande avanço para 
a Universidade, e que agora a UNIPAMPA é um referencial de universidade 
fronteiriça. O conselheiro Fábio Diniz parabenizou a conselheira Elena pela 
sensibilidade, afirmando que esse processo seletivo para fronteiriços é uma 
demanda de diversos campi. Considera uma vitória do MERCOSUL e da 
UNIPAMPA. Resultado: Aprovado. Voto contrário: Vicente da Maia.  Ausentes: 
Alessandro Girardi, Marco Hansen, Ronaldo Colvero, Mario Rosales e Sérgio Meth. 
7.9 Processo: 23100.003564/2015-66 – Origem: Campus Jaguarão. Objeto: 
Análise da Proposta de Extinção do Turno Integral do Curso de Letras. Relatoria: 
Conselheira Ana Cristina Rodrigues. Parecer: Favorável ao encaminhamento do 
processo para o CONSUNI. Resultado: Proposta de extinção do turno integral do 
Curso de Letras – Português e Espanhol – Licenciatura foi aprovada por 
UNANIMIDADE. Ausentes: Alessandro Girardi, Marco Hansen, Ronaldo Colvero. 
 
8. Assunto: Comissão Eleitoral Geral (CEG). 
8.1 Processo: 23100.003562/2015-77. Origem: CPPD e CEG. Objeto: 
Apreciação da assinatura ad referendum da Resolução 120/2015 – Edital 04/2015, 
conforme acordado pelo CONSUNI na 68ª RO. Relatoria: Geraldo Lopes Crossetti. 
O conselheiro Geraldo Crossetti informou que a eleição para a CPPD ocorrerá junto 
com a eleição para o CONSUNI, dia 03/12, nos campi Alegrete, Dom Pedrito, 
Jaguarão, São Gabriel e Uruguaiana. Resultado: Aprovada por UNANIMIDADE. 
Ausentes: Alessandro Girardi, Marco Hansen, Ronaldo Colvero e Vera Medeiros. 
8.2 Processo: 23100.003230/2015-92. Origem: CEG. Objeto: Alteração do 
Edital 03/2015, de Eleição de Representantes Docentes, Técnico-administrativos e 
Discentes para o CONSUNI. Relatoria: Geraldo Lopes Crossetti. O conselheiro 
Geraldo Crossetti comunicou que estas alterações são para sanar pontos que não 
ficaram bem claros e estabelecer o período de votação. Falou sobre a inclusão do 
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item 5.4.1.: o período de votação seria das 08h00 às 22h00, mas, por ter recebido 
pedidos das CELs para alteração neste horário, ficará das 09h00 às 21h00, cabendo 
às CELs estabelecer e registrar em ata as interrupções do pleito que forem 
necessárias, responsabilizando-se pela segurança da urna de votação. O 
conselheiro Sérgio Meth disse que eleição é um ato público, portanto, os locais onde 
as urnas serão guardadas devem ser publicizados por respeito aos envolvidos.  Às 
15h20 o professor Almir Barros retirou-se da reunião para acompanhar o Vice-
Governador, que estava em visita ao Campus Alegrete. O professor Carlos 
Maximiliano Dutra foi convidado a tomar parte da Mesa, juntamente com o professor 
Ricardo Gunski, o qual passou a presidir a Reunião. O conselheiro Fábio Diniz 
rebateu as críticas do conselheiro Sérgio, dizendo que não se pode generalizar, em 
virtude de existirem pessoas que trabalham de forma ilibada em todo o processo 
eleitoral e que merecem respeito. O conselheiro Sérgio Meth respondeu que não é 
desrespeito ao trabalho, mas sim às coisas serem feitas de uma forma duvidosa. O 
conselheiro Geraldo falou sobre as outras alterações do edital: item 5.10, 5.12, e 
inclusão do item 5.10.3. Falou igualmente sobre a modificação do item 6.1.1, 
sugerindo o texto “a apuração dos votos se dá imediatamente ao término da 
votação, ou a critério da CEL, na manhã seguinte, neste caso a urna fica sob 
responsabilidade da CEL”. O conselheiro Diogo Elwanger se manifestou favorável à 
contagem logo após o término da eleição, para não se dar margem a erro. Para ele, 
ou apura-se imediatamente após o término da votação ou lacram-se as urnas e 
definem-se os locais de guarda, para que não se tenha no futuro ações e discussões 
sobre os resultados. O conselheiro Geraldo fez, então, duas proposições: mantem-
se o texto original para o item 6.1.1, que diz “A apuração dos votos se dá 
imediatamente ao término da votação”, ou altera-se conforme sugerido. Resultado: 
Para o item 6.1.1: Aprovada a manutenção do texto original. Abstenções: Ana 
Cristina Rodrigues, Geraldo Crossetti, Adrien Euflausino e Raniere Dourado. 
Ausentes: Alessandro Girardi, Marco Hansen, José Acélio Júnior, e Maurício Aires. 
Para os itens 5.10 e 5.12 e inclusão dos itens 5.4.1 e 5.10.3: Aprovados por 
UNANIMIDADE. Ausentes: Alessandro Girardi, Marco Hansen e Maurício Aires. 
8.3 Processo: 23100.003230/2015-92. Origem: CEG. Objeto: Análise da 
assinatura ad referendum da Resolução121/2015 que trata da alteração do 
cronograma – anexo I do Edital 03/2015 – Eleição de Representantes Docentes, 
TAEs e Discentes para o CONSUNI. Relatoria: Geraldo Lopes Crossetti. O 
conselheiro Geraldo Crossetti justificou a alteração em função do recebimento de 
alguns recursos, o que atrasou a publicação das inscrições. Resultado: Aprovado. 
Abstenção: Ana Eveline Marinho. Ausentes: Alessandro Girardi, Marco Hansen, 
Maurício Aires. 
 
9. Assuntos Gerais 
9.1 O conselheiro Denis Cobas informou que em virtude da ausência do 
Professor Almir na Reunião, a inclusão de pauta relativa à jornada flexibilizada seria 
transferida para a próxima Reunião. Ressaltou, ainda, que a decisão de implantar a 
jornada de trabalho irá depender da próxima gestão, cujos membros também não se 
encontravam no momento na Reunião.  
9.2 O conselheiro Denis também solicitou a transferência para a próxima reunião 
da inclusão referente à proposta do horário especial de verão no regime de trabalho. 
Argumentou que por conta da jornada flexibilizada e do horário especial de verão 
impactarem na próxima gestão, a atual gestão não tomaria uma atitude 
isoladamente sobre esses assuntos, e sim entraria em acordo com a próxima 
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gestão. O conselheiro Fábio Diniz disse que os discentes também são favoráveis a 
aprovação da jornada flexibilizada, pois isso possibilitará que as bibliotecas e outros 
setores, por exemplo, funcionem no horário do almoço. O conselheiro Ronaldo 
Colvero pediu aos conselheiros que refletissem sobre todo o trabalho que a 
Comissão de Implantação das 30h havia efetuado. Solicitou respeito com as 
pessoas envolvidas no processo e urgência no inicio do debate pelo Pleno. O 
conselheiro Diogo Elwanger recapitulou o processo da jornada flexibilizada. Disse 
que a comissão trabalhou com dois pontos: a própria implantação da jornada, que é 
prerrogativa da gestão, e sua a regulamentação, a qual, na sua opinião, poderia ser 
discutida no CONSUNI. Disse que espera que a Reitora se manifeste futuramente 
sobre o tema, e que se não puder se fazer presente no momento, pelo menos emita 
uma nota sobre isso. Quanto à questão do horário de verão, o conselheiro disse 
entender que as negociações devem ser realizadas com a futura gestão, e 
acrescentou que o sindicato pode fazer esta negociação com os novos Reitor e 
Vice-Reitor.  
9.3 O conselheiro Raniere Dourado leu um memorando dos organizadores do 
EDIUNI, onde solicitam que o evento conste no calendário acadêmico. A conselheira 
Elena Billig Mello registrou que esse evento não aparece no Calendário Acadêmico, 
mas sim no Calendário de Eventos e que a PROGRAD elaborará o Calendário de 
Eventos 2016 em janeiro, onde constarão, não só as formaturas, mas todas as 
outras atividades acadêmicas. O conselheiro Raniere também solicitou o apoio da 
Universidade na divulgação e publicação do evento, inclusive no site. O conselheiro 
Adrien Euflausino comprometeu-se de encaminhar junto à ACS o pedido de 
divulgação do evento na página da Universidade. 
9.4 O conselheiro Adrien Euflausino solicitou acesso aos conselheiros discentes 
ao Setor de Frotas, no Sistema GURI, para que possam visualizar as viagens e 
obter caronas. O conselheiro Fábio Diniz justificou a demanda em razão da 
UNIPAMPA possuir 10 campi e, através de caronas, iriam conseguir usufruir melhor 
do recurso público. O conselheiro Everton Bonow disse que por parte da PROAD é 
favorável à questão, porém não tinha conhecimento da demanda. Comprometeu-se 
com os discentes de tentar atender à solicitação. 
 
Nada mais havendo a tratar, às 16 horas e 20 minutos, foi encerrada a Reunião e 
redigida a presente Ata, assinada pelo Vice-Presidente do CONSUNI, Professor 
Almir Barros da Silva Santos Neto 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. 
 
 
 
 

Almir Barros da Silva Santos Neto 
Vice-Presidente do CONSUNI no exercício da Presidência 

 
 
 
 

Sara Mascarenhas Tarasuk 
Secretária Executiva do CONSUNI 


