
 

ATA Nº 30 – 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e doze, no auditório 
do Campus Santana do Livramento, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. 
Presentes: Almir Barros da Silva Santos Neto, Vice-Reitor na Presidência da Reunião; os 
Diretores das Unidades: Alessandro Gonçalves Girardi, Fernando Junges, Maximilian Fries, Nádia 
Fátima dos Santos Bucco, Eloir Míssio, Carmem Regina Dorneles Nogueira, substituindo o Diretor 
do Campus Jaguarão; Daniela Vanila Nakalski Benetti, Denise Teresinha da Silva, Nara Rejane 
Zamberlan dos Santos e Carlos Maximiliano Dutra; os representantes das Comissões Superiores: 
Vanderlei Folmer, de Ensino; José Pedro Rebés Lima, de Pesquisa; e Silvia Luci de Almeida Dias, 
de Extensão; os Pró-Reitores: Everton Bonow, Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Vanessa 
Rabelo Dutra, Eduardo Ceretta Moreira, Elena Maria Billig Mello, Simone Barros de Oliveira, Vera 
Lúcia Cardoso Medeiros e Ricardo José Gunski; os Docentes: Paulo Rodinei Soares Lopes, 
Miriane Lucas Azevedo, Igor Poletto, Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Cristian Ricardo Wittmann, 
Eliana Mourgues Cogoy, Régis Sebben Paranhos, Leonardo Bidese de Pinho, Mário Jesus Tomas 
Rosales, Franck Maciel Peçanha, Hector Cury Soares, Roberlaine Ribeiro Jorge e Hélvio Rech; os 
Técnico-Administrativos: Edgar Salis Brasil Neto, Reinaldo Vagner Charão Ferreira, Diogo Alves 
Elwanger, Émerson Oliveira Rizzatti e Laura Santos da Cunha; os Discentes: Emilene Oliveira de 
Bairro, Maicon Venes Pereira, Sara Moreno Cyrino Carvalho, Marcello Silva Cruz e Tiago José de 
Santana Júnior O Presidente iniciou a Reunião justificando a ausência da Professora Ulrika Arns. 
A seguir, fez a leitura da pauta. Na sequência, passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, 
conselheira Elena Maria Billig Mello, que parabenizou a Direção, os docentes, técnico-
administrativos em educação e discentes do Campus Bagé pela avaliação do Curso de 
Engenharia de Produção, o qual recebeu conceito máximo, cinco. Cientificou os presentes sobre o 
I Encontro de Bacharelados Interdisciplinares, realizado na Universidade Federal do ABC. Em 
seguida, o Presidente comunicou que, juntamente com os professores Fernando Junges e Nádia 
Bucco e com uma comitiva de políticos do Rio Grande do Sul, visitou o Parque Tecnológico de 
Itaipu (PTI), com o intuito de conhecer os estudos relacionados ao biogás. Informou terem 
também visitado o Condomínio Ajuricaba, em Marechal Cândido Rondon, onde há uma 
experiência de uso dos dejetos de suínos e de gado de leite para produção de energia elétrica e 
térmica. Afirmou ter a comitiva por objetivo trazer para o Rio Grande do Sul essa tecnologia de 
energia renovável. Disse que, apesar de no Pampa não haver uma produção de suínos e de gado 
de leite na mesma escala daquela região paranaense, há a possibilidade de uso de biomassa 
vegetal. A conselheira Nádia Bucco compartilhou serem vinte e dois projetos de responsabilidade 
social em desenvolvimento no PTI, sendo o intuito da UNIPAMPA uma futura parceria com o 
Parque Tecnológico de Itaipu. Após as informações, o Presidente abriu inscrições para inclusões 
e exclusões de pauta. O conselheiro Tiago de Santana Júnior se disse preocupado com o caso da 
Professora Arlete Sales, que continua ministrando aulas, apesar da greve. Também informou 
sobre o caso de alguns terceirizados que não estão tendo férias. O conselheiro Cristian Wittmann 
solicitou a inclusão de pauta para alteração do Regimento no que tange à qualificação de 
candidatos à Coordenação Acadêmica. O conselheiro Reinaldo Charão manifestou indignação 
quanto à acessibilidade do Campus Santana do Livramento. Propôs não serem mais realizadas 
reuniões em locais sem as condições adequadas de acessibilidade. Pediu inclusão de pauta de 
informe da Comissão de Acessibilidade e também discussão acerca do movimento pelo hospital 
público regional e pelo Curso de Medicina em Uruguaiana. O conselheiro Fernando Junges 
solicitou que as inclusões de pauta sejam enviadas até dois dias antes da Reunião. O conselheiro 
Diogo Elwanger reforçou as palavras do conselheiro Reinaldo, pedindo à administração evitar 
constrangimentos relacionados à acessibilidade. Como inclusão de pauta, pediu ao Conselho 
manifestação quanto ao apoio à greve dos servidores técnico-administrativos. Lembrou que, em 
dois mil e onze, a Advocacia Geral da União (AGU) entrou com uma ação contra a greve dos TAE. 



 

Portanto, solicitou ao Conselho desautorizar a AGU a entrar na justiça contra a greve. O 
conselheiro Hector Soares requereu explicitarem as justificativas para a não apreciação do PPC 
do Curso de Direito. O conselheiro Ricardo Gunski explicou que a Comissão Superior de Ensino 
entende que o PPC precisa ser discutido em uma reunião presencial. O conselheiro Franck 
Peçanha solicitou a aprovação do envio prévio dos documentos a todos os conselheiros. Propôs 
também a alteração das Normas de Progressão para Professor Associado e pediu informações 
sobre o processo de avaliação de insalubridade e penosidade. O conselheiro Carlos Dutra 
enfatizou a mobilização no Campus Uruguaiana para a criação do Curso de Medicina e para 
instalação do Hospital Federal. Sobre a acessibilidade, a conselheira Vanessa Dutra cientificou 
que a equipe de obras vai estudar a possibilidade de instalação de elevadores nos Campus. O 
conselheiro Everton Bonow esclareceu quanto às férias dos terceirizados. A conselheira Claudia 
Tôndolo explicou a respeito dos laudos para insalubridade, ressaltando que provavelmente haverá 
uma alteração do cronograma. O Professor Almir Barros sugeriu a deliberação, ao final da manhã, 
a respeito da moção de apoio ou não à greve dos servidores técnico-administrativos. 
 
Assunto: Apreciação de Ata da Vigésima Nona Reunião Ordinária do CONSUNI. Origem: 
Secretaria do CONSUNI. Decisão do Conselho: Aprovada com duas abstenções. 

 
Assunto: Pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CRU-S), conselheiros 
Daniela Vanila Nakalski Benetti, Edgar Salis Brasil Neto e Grégory de Sá Batista. A Comissão 
sugeriu a votação em bloco. Processo: 23100.000316/2010-59. Origem: Campus Uruguaiana. 
Objeto: Contrato de Parceria com a Focking Ind. Elétricas para uso de equipamento de irrigação 
por aspersão tipo pivot. Relatoria: Conselheiro Edgar Salis Brasil Neto. Parecer: Favorável à 
aprovação do Contrato de Parceria. Processo: 23100.000497/2012-85. Origem: Campus Bagé. 
Objeto: Convênio com o Consórcio Interuniversitario para la enseñanza, evaluación y certificación 
de español con lengua segunda y extranjera (ELSE), objetivando tornar-se sede de aplicação do 
Certificado de Español Lengua y Uso (CELU). Relatoria: Cons. Edgar Salis Brasil Neto. Parecer: 
Favorável à aprovação do Convênio. Processo: 23100.000785/2012-30. Origem: Reitoria. 
Objeto: Assinatura de Protocolo de Cooperação e Convênio com a Universidad Autônoma de 
Taumalipas, no México, com o objetivo de fomentar o intercâmbio cultural, a pesquisa e a 
mobilidade de alunos de graduação e pós-graduação. Relatoria: Conselheiro Edgar Salis Brasil 
Neto. Parecer: Favorável à assinatura do Protocolo de Cooperação e Convênio. Processo: 
23100.000202/2012-71. Origem: PRAEC. Objeto: Termo de Cooperação com as Lideranças de 
Terras Indígenas objetivando o repasse de benefícios referentes ao Programa Anauê. Relatoria: 
Cons. Daniela Benetti. Parecer: Favorável à aprovação do Termo de Cooperação. Processo: 
23100.000.693/2012-50. Origem: Campus Bagé. Objeto: Convênio com UFRJ para fins de 
intercâmbio cooperativo. Relatoria: Cons. Daniela Benetti. Parecer: Favorável à aprovação do 
Convênio. Processo: 23100.000705/2012-46. Origem: Campus Bagé. Objeto: Convênio com a 
Companhia Riograndense de Mineração (CRM), objetivando a realização de pesquisas, 
principalmente nas áreas de carboquímica e energia. Relatoria: Cons. Daniela Benetti. Parecer: 
Favorável à aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: Aprovados por UNANIMIDADE.  
 
Assunto: Informações da Comissão de Regimentos e Normas (CRN), conselheiros Diogo 
Elwanger, Fernando Junges e Marcello Silva Cruz. Processo: 23100.000511/2012-41 Origem: 
PROEXT Objeto: Normas de Extensão. O conselheiro Diogo Elwanger esclareceu não haver 
unanimidade quanto ao parecer. Parecer: Favorável à aprovação com alterações das Normas de 
Extensão. O conselheiro Régis Paranhos questionou o parecer da CRN, ressaltando que esse se 
contrapõe ao trabalho já realizado pela Comissão Superior de Extensão. De acordo com o 
conselheiro, a análise do mérito foi devidamente tratada no âmbito dessa Comissão Superior, 
colaborando com o CONSUNI. Concluiu discordando da metodologia atualmente adotada pelo 
CONSUNI, de rediscutir o mérito de um assunto oriundo de uma Comissão Superior. O 
conselheiro Igor Poletto fez observação quanto ao Art. 5º, inciso V, das Normas de Extensão. O 
conselheiro Marcello Cruz sugeriu a elaboração de um Manual de Redação para a Universidade. 
O Professor Almir Barros informou que o Manual está sendo elaborado pelos revisores de texto da 
UNIPAMPA, conforme informações do Professor Fábio Corniani, Coordenador da ACS. Após, o 



 

conselheiro Marcello leu um parecer elaborado por ele referente às Normas de Extensão. O 
conselheiro Roberlaine Jorge colocou dois pontos para discussão: o primeiro relacionado ao Art. 
9º e o segundo ao Art. 10. O Presidente ressaltou que o conselheiro Marcello Cruz faz parte da 
CRN, porém o parecer a ser analisado pelo CONSUNI é o lido pelo conselheiro Diogo Elwanger. 
O conselheiro Cristian Wittmann propôs que, no Art. 9º, seja feita a alteração de 
“obrigatoriamente” por “preferencialmente”. O conselheiro Diogo Elwanger esclareceu a dinâmica 
de trabalho da CRN. Destacou que a Comissão não abre mão do mérito quanto ao parecer, caso 
contrário a Comissão perderia o sentido de existir. Sobre a situação dos servidores técnico-
administrativos, disse que os cargos de técnicos em assuntos educacionais e de pedagogo têm 
dentre as suas funções elaborar e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Enfatizou os desvios de função existentes na Universidade. A conselheira Claudia Tôndolo pediu 
que, no caso de haver desvio de função, a PROGESP seja informada formalmente. O conselheiro 
Edgar Brasil afirmou não entender o porquê dos servidores técnico-administrativos não poderem 
participar dos projetos de extensão. As conselheiras Silvia Luci de Almeida e Vera Medeiros 
fizeram esclarecimentos quanto às Normas de Extensão e quanto às dúvidas e sugestões dos 
conselheiros. O conselheiro Tiago de Santana Júnior pediu vistas ao processo. O conselheiro 
Marcello Cruz sugeriu o retorno das Normas de Extensão à Comissão Superior de Extensão e 
propôs que até a aprovação dessas Normas essas fossem orientadas por alguma instrução 
normativa. O conselheiro Hélvio Rech também pediu vistas ao processo. A Mesa solicitou que os 
prazos e as condições dos pedidos de vistas sejam observados, conforme Resolução deste 
Conselho, para que as Normas sejam apreciadas na próxima reunião do Conselho. Às doze horas 
e quinze minutos, a Sessão foi suspensa para o almoço. 
 
Às quatorze horas e vinte e cinco minutos, foi reiniciada a Reunião. O Presidente solicitou aos 
presentes manifestação acerca da moção de apoio à greve dos técnico-administrativos em 
educação. Em votação, a redação de uma moção de apoio à greve foi aprovada com três 
abstenções. A equipe escolhida para redigir a moção foi a seguinte: Vera Medeiros, Hector Cury 
Soares, Reinaldo Charão, Maicon Venes Pereira e Tiago de Santana Júnior.  
 
De acordo com o Presidente, outras três normas que estão sendo trabalhadas pela CRN serão 
apresentadas na próxima reunião. 

 
Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE). Processo: 2310.000517/2012-18. 
Origem: Campus Santana do Livramento. Objeto: Análise do PPC do Curso de Relações 
Internacionais. Relatoria: Conselheiro Vanderlei Folmer. Parecer: Favorável à aprovação do 
PPC. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. 
 
Assunto: Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2015. Apresentação: Conselheira 
Vanessa Dutra. Após a apresentação, manifestou-se o Professor Almir Barros. O conselheiro 
Régis Paranhos questionou se o item “inclusão” considera as exigências mínimas de ingresso do 
estudante na UNIPAMPA. A conselheira Elena Billig Mello salientou que o ingresso na UNIPAMPA 
se dá mediante o ENEM, e o candidato obtendo a pontuação mínima, tem direito à vaga. O 
conselheiro Carlos Dilli falou sobre ENEM e o SiSU. O conselheiro Franck Peçanha solicitou que a 
apresentação e o documento sejam encaminhados a todos os conselheiros. Enfatizou a 
necessidade da identificação funcional da Universidade. O Presidente informou que a ACS já está 
trabalhando na identificação funcional, tanto para os servidores como para os discentes. A 
conselheira Simone de Oliveira reforçou estarem trabalhando nisso desde março, sendo que o 
layout está praticamente pronto. Salientou que apenas estão na dependência da compra das 
impressoras pelo NTIC. A conselheira Vanessa Dutra informou que o Plano de Desenvolvimento 
será postado no site da Universidade. O conselheiro Émerson Rizzatti destacou a necessidade de 
melhorar o sistema de compras. Segundo o conselheiro Everton Bonow, o Diretor do NTIC 
informou estar pronto o novo sistema de compras, devendo ser implantado após a greve. A 
conselheira Vanessa Dutra afirmou que a utilização do sistema de compras é premente. O 
conselheiro Hector Soares questionou se na parte de infraestrutura também é considerada a 



 

tecnologia da informação. A conselheira Vanessa Dutra destacou as metas a serem atingidas 
quanto à tecnologia da informação.  
 
O Presidente solicitou inclusão de pauta a respeito do cronograma para as Eleições do CONCUR. 
Foi colocado em votação o cronograma e aprovado com duas abstenções. 
 
Assuntos Gerais: Em resposta ao conselheiro Tiago de Santana Júnior quanto à preocupação 
por uma professora estar mantendo as atividades durante a greve, o Presidente disse estarem 
assegurados os direitos dos discentes, conforme registrado na Ata da Vigésima Nona Reunião 
Ordinária do CONSUNI. Em seguida, o conselheiro Cristian Wittmann informou ter recebido, como 
membro da Comissão Eleitoral, a sugestão para que os candidatos a Coordenadores Acadêmicos 
possam concorrer nas eleições sem a obrigatoriedade de possuírem a titulação de doutor. 
Comunicou ter consultado a lei e verificado que apenas o Diretor precisa possuir o título de doutor. 
Contudo, destacou que essa exigência não existe para o cargo de Coordenador Acadêmico. O 
conselheiro Fernando Junges apoiou a necessidade de discutir essa questão, principalmente em 
função do excesso de atribuições dos coordenadores acadêmicos bem como da necessidade de 
alguém para auxiliar o Coordenador Acadêmico nos Campus com um número de cursos ou de 
servidores muito elevado. O Professor Almir Barros lembrou que se levando em conta ser o 
Coordenador Acadêmico o substituto legal do Diretor, em votação no CONSUNI quando da 
redação do §1º, do artigo 4º, da Resolução 9/2010, definiu-se a obrigatoriedade da titulação de 
doutor também para o Coordenador Acadêmico. Na sequência, sobre os apontamentos do 
conselheiro Reinaldo Charão quanto à acessibilidade, o Presidente disse que os cuidados serão 
tomados. O conselheiro Reinaldo informou a respeito dos trabalhos da Comissão de 
Acessibilidade, salientando a criação de uma subcomissão que fará visitas aos Campus para 
verificar as necessidades de acessibilidade. Também propôs a continuidade das cotas para 
deficientes nos processos seletivos internos. Salientou o movimento em Uruguaiana para 
implantar um hospital federal. A conselheira Simone de Oliveira falou acerca da reunião sobre 
acessibilidade realizada em Alegrete. Explicou que a subcomissão foi criada para diagnosticar as 
necessidades dos Campus, para então estabelecer a política de acessibilidade na UNIPAMPA. 
Logo após, o Presidente tratou da solicitação do conselheiro Fernando Junges para que as 
inclusões de pauta sejam solicitadas até no máximo dois dias antes das reuniões, excetuando-se 
as urgências. O conselheiro Hector Soares lembrou que essa proposta é contrária ao explicitado 
no Art. 34 da Resolução 33. O conselheiro Igor Poletto se manifestou favorável à proposta do 
conselheiro Fernando. O conselheiro Marcello Cruz ressaltou que na Resolução 33 já está 
especificada a necessidade da pauta ser enviada juntamente com a convocação, dez dias antes 
da Reunião. O Conselho concordou que as inclusões e exclusões de pauta, quando possíveis, 
sejam feitas com antecedência de até quarenta e oito horas, a partir de autorização da Reitora. A 
seguir, o conselheiro Fernando Junges solicitou que a COORDEG avalie os cursos novos. A 
conselheira Elena Billig Melo disse que a PROGRAD busca, em primeiro lugar, a consolidação 
dos cursos já existentes. A respeito dos cursos novos, a conselheira disse terem chegado as 
propostas dos Cursos de Direito, Engenharia de Materiais, Engenharia de Controle e Automação e 
também Engenharia Eletrônica. Disse também que o Curso de Letras do Campus Bagé tem três 
habilitações, e que isso não é mais permitido para licenciaturas. Portanto, dividiu-se Letras em 
dois cursos, um de Letras em Língua Portuguesa e outro Letras em Línguas Adicionais. Informou 
já ter chegado à COORDEG o Curso de Letras em EAD. Ressaltou a necessidade de polos para a 
implementação da EAD na UNIPAMPA. Enfatizou os critérios para aprovação de novos cursos: 
capacidade física, número de docentes e número de cursos por Campus. Salientou a importância 
de observar as datas para propor cursos novos ou alterações nos atuais. Manifestaram-se os 
conselheiros Carmem Nogueira, Fernando Junges, Leonardo Pinho, Alessandro Girardi, Eloir 
Míssio e Nádia Bucco. O Professor Almir Barros comunicou que, em julho, ele e a Reitora 
pretendem ir a Brasília para tratar com o MEC da expansão da UNIPAMPA. Passou-se à 
solicitação do conselheiro Diogo Elwanger de desautorizar a AGU a entrar na justiça contra a 
greve. O Presidente disse que se deve, em primeiro lugar, verificar se essa possibilidade cabe à 
UNIPAMPA. A respeito da moção de apoio à greve dos TAE, colocou-se o documento em tela, 
sendo a leitura feita pelo conselheiro Hector Soares. Foram feitas sugestões de modificação, e, 



 

em votação, os conselheiros aprovaram a exclusão da palavra “todas”, com quatro abstenções. 
Na sequência, votaram a supressão de outra parte do texto. Vinte e três votos a favor da 
supressão, cinco votos contrários à supressão e oito abstenções. Dessa forma, o texto foi 
aprovado. O conselheiro Franck Peçanha pediu à Comissão de Regimentos e Normas para tratar 
da revisão das Normas de Progressão para Professor Associado. A respeito do Adicional de 
Penosidade, o Presidente informou que a Reitora é quem pode trazer essa atualização, 
considerando que esteve em reunião da ANDIFES. Acerca da Resolução de Progressão para 
Professor Associado, o Presidente afirmou poder ser revista a Resolução. O conselheiro Fernando 
Junges manifestou a importância de reconstituírem a Comissão para revisarem essa Resolução 
com atendimento dos anseios de todas as categorias. Na sequência, o conselheiro Reinaldo 
Charão fez a leitura de uma moção de repúdio às instalações da Trigésima Reunião Ordinária. O 
conselheiro Tiago de Santana Júnior parabenizou o conselheiro Reinaldo Charão e solicitou a 
aprovação da moção. A conselheira Denise Teresinha da Silva questionou o uso do termo repúdio 
na moção. O conselheiro Reinaldo Charão esclareceu que o repúdio é à situação e não aos 
conselheiros. A conselheira Vanessa Dutra questionou o fato de haver repúdio a uma situação à 
qual todos conhecem e que não atinge apenas ao CONSUNI, mas a toda a comunidade 
acadêmica. O conselheiro Hector Soares manifestou dúvida quanto ao objetivo dessa moção. A 
conselheira Nádia Bucco propôs que a partir de então nenhum evento seja feito em local onde não 
haja total acessibilidade. O conselheiro Carlos Dilli disse que o assunto da moção, apesar da sua 
pertinência, acaba por penalizar quem organizou o evento. A conselheira Silvia de Almeida Dias 
solicitou que a acessibilidade não fique restrita à deficiência física. O conselheiro Marcello Cruz 
destacou não bastar a moção, sendo, para ele, também necessário que as soluções sejam 
colocadas em práticas. A conselheira Simone de Oliveira disse terem se reunido em vinte e um de 
maio para tratar da acessibilidade na UNIPAMPA, contudo não se deram conta do problema das 
escadarias. Pediu desculpas em nome da Comissão por não terem lembrado desse assunto. 
Manifestaram-se os conselheiros Hector Soares e Reinaldo Charão. Este salientou que a moção 
de repúdio era contra a situação de falta de acessibilidade à Reunião e não contra a comunidade 
acadêmica do Campus Santana do Livramento. Afirmou que, a exemplo da Reunião em São 
Gabriel, outro local poderia ter sido alocado para a Sessão do CONSUNI e que, dessa maneira, 
não retiraria a proposta da moção. O Presidente colocou em votação o apoio à moção de repúdio. 
Houve nove votos a favor da moção, vinte e três votos contrários e cinco abstenções. Por último, 
colocou-se em votação a inclusão do texto da conselheira Nádia Bucco propondo a verificação de 
que todas as reuniões da UNIPAMPA aconteçam em local com acessibilidade garantida a todos. 
Aprovada a proposta com três votos contrários e quatro abstenções. O Presidente fez o convite 
aos diretores das unidades para reunião com o Comando Geral de Greve Docente, dia dois de 
julho, na Reitoria, às quatorze horas. 
 
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e dez minutos, foi encerrada a Reunião e lavrada a 
presente Ata, assinada pelo Professor Almir Barros da Silva Santos Neto, no exercício da 
Presidência do CONSUNI, e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do 
CONSUNI. As declarações desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. 
 


