
 

 

 
ATA Nº 79 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

Data: 26 de outubro de 2017 

Local: Auditório – Campus Bagé 

Horário: 9 horas 
 

Presentes: O Vice-Presidente do CONSUNI no exercício da Presidência, Professor Maurício 
Aires Vieira, o Decano do Conselho, Professor Victor Paulo Kloeckner Pires; os Diretores das 
Unidades, professores: Roberlaine Ribeiro Jorge, Cláudio Sonáglio Albano, Thiago Antônio 
Beuron, Carla Pohl Sehn, Ana Cristina da Silva Rodrigues, Rafael Vitória Schmidt, Ronaldo 
Bernardino Colvero, Cháriston André Dal Belo e Marcus Vinícius Morini Querol; os 
Representantes das Comissões Superiores: de Ensino, professor Sandro da Silva Camargo, de 
Pesquisa, professora Tanise Brandão Bussmann e de Extensão, professora Cristine Machado 
Schwanke; os Pró-Reitores: Evelton Machado Ferreira, Luiz Edgar Araújo Lima, Luís Hamilton 
Tarragô Pereira Júnior, Pedro Roberto Azambuja Madruga, Sandro Burgos, Maristela Cortez 
Sawitzki e Rafael Lucyk Maurer; os Docentes: Adriana Gindri, Salbego, Ana Paula Lüdtke Ferreira, 
Débora Nayar Hoff, Douglas Mayer Bento, Edson Romário Monteiro Paniágua, Franck Maciel 
Peçanha, Hélvio Rech, João Antônio Gomes Pereira, Júlio Cesar Mendes Soare, Miro Luiz dos 
Santos Bacin, Nara Rejane Zamberlan dos Santos, Osmar Manoel Nunes, Patrícia Schneider 
Severo, Rogério Rodrigues de Vargas, Sérgio Ivan dos Santos e Vicente Guilherme Lopes; os 
TAEs: Denis Jeferson Pereira Cobas, Jonatan Jean Silveira da Silva, Lúcia Irala Leitão, Milena 
Skolaude Carvalho e Thiago Eliandro de Oliveira Gomes; os Discentes: Diego de Matos Noronha, 
Diogo Gabriel Sperandio, Ewerton da Silva Ferreira e Valéria Vinci Zinelli da Costa. 
 
Registramos as ausências justificadas dos conselheiros: Prof. Marco Antonio Fontoura Hansen, 

Nádia Fátima dos Santos Bucco, Ricardo Howes Carpes e Daiana Silva de Ávila. 

Ausentes sem justificativa, os conselheiros convocados: Marcelo Nalério dos Reis, Cláudia 

Maydana Mendes e Maria de Fátima Marchezan Menezes da Silva.  

Registramos as presenças do servidor Pierre Correa Martin (Diretor da DTIC), do professor Velci 
Queiroz de Souza (Pró-Reitor Adjunto da PROPPI e Coordenador de Pesquisa) e do Auditor, 
Professor Jeferson Lopes Goularte. 
 
1. O Presidente iniciou a Sessão solicitando um minuto de silêncio em memória do professor 
Luiz Carlos Cancellier, Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, falecido em 02 de 
outubro do corrente ano. Na sequência justificou a ausência do Professor Marco Antonio Fontoura 
Hansen. 
 
2. Recomposição das Comissões CR U-S e CRN: 

Como houve a inscrição dos conselheiros: Diego Noronha, Diogo Gabriel Sperandio e 
Valéria da Costa o Presidente sugeriu e foi aceito que os candidatos conversassem e tentassem 
um acordo já que são somente duas vagas. 
 
3. Informações da Reitoria  
3.1 A Comissão Eleitoral Geral: sobre processo de votação digital – Edital 02/2017. 
3.2 Registro da presença do Prefeito Municipal de Itaqui e do Presidente da Câmara de 
Vereadores;  
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3.3 Intensificação na busca de mais recursos em Brasília, com entrega de documentos aos 
parlamentares em uma ação pluripartidária com solicitação de demandas específicas e 
individuais; 
3.4 Acompanhando a comitiva da subcomissão de educação na Comissão de Educação da 
Câmara que está debatendo sobre os campi fora da sede; 
3.5 Sobre a presença da UNIPAMPA no quadro preparatório da Engenharia e da Agronomia, 
bem como no Fórum Mundial das Águas; também esteve à frente no lançamento da frente em 
defesa das universidades e institutos federais do RS; 
3.6 Sobre o Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e o FGTAS; 
3.7 Inauguração do Planetário;  
3.8 Participação nos debates que da lei que prevê a criação dos fundos patrimoniais nas 
universidades; 
3.9 Na ANDIFES, participação no Seminário de Financiamento das Universidades Federais; 
eleição do Professor Marco Hansen como Presidente da Comissão das Novas Universidades, que 
buscará junto ao MEC um tratamento diferenciado para as últimas universidades criadas; 
3.10 Participação em audiências no Ministério das Minas e Energias, no Ministério da 
Educação, na CAPES, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, todas com o objetivo de 
aporte de recursos para integralização do orçamento da UNIPAMPA/2017 e também para solicitar 
mais recursos para 2018; 
3.11 Participação no ato realizado na UFBA em prol das universidades públicas;  
3.12 Salientou, a pedido do Professor Hansen, a incansável busca pelo descontingenciamento 
de recursos ainda este ano e por mais recursos para a PLOA da UNIPAMPA para 2018. 
3.13 Informou que esteve na AGU, junto à Procuradoria Federal da República para tratar da 
nomeação de um novo Procurador, uma vez que a Drª Zeneida de Souza já está aposentada. 
Disse que solicitou o exercício do Dr. João Batista da Fontoura Marques na Procuradoria Federal 
na UNIPAMPA.  Também comentou sobre o Sistema Enalic, o qual permite o direcionamento de 
vários processos da Procuradoria, não tão complexos, e que agilizará o fluxo de tramitação.  
3.14 Também, a pedido do Diretor do Campus Bagé, entregou/protocolou documentos  junto 
aos órgãos em Brasília com a solicitação de recursos financeiros para o Parque Tecnológico da 
Campanha; 
3.15 Comunicou sobre a sua participação no GT nacional que está debatendo sobre os 
encargos docentes, grupo esse composto por três Vice-Reitores e três funcionários da SESu e 
que, posteriormente será repassado para debate em todas as universidades. 
3.16 Agradeceu às coordenações de cursos pelo empenho quando das avaliações e colocou-se 
à disposição da Direção do Campus Alegrete para ajudar com o recurso em relação à avaliação 
da CAPES; juntamente com a PROPPI receberam a Comissão do Mestrado em Educação, 
Campus Jaguarão, que obteve a nota 4 (quatro) e se prepara para ingresso nos PCNs de 
doutorado. 
3.17 Informou da sua participação no Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
(ESUD/2017), em Rio Grande e que solicitará uma inserção de pauta sobre o tema. Disse que a 
UNIPAMPA foi elogiada como referência e pelo pioneirismo no curso EAD Institucional, sendo 
inclusive proposta de tese de uma universidade. 
3.18 Juntamente com a Comitiva da cidade de Bagé foram à Casa Civil para solicitar a 
implantação do Curso de Medicina na Região da Campanha. Os outros informes serão relatados 
no período da tarde. 
3.19 Os diretores: Ana Cristina Rodrigues, Cháriston Dal Belo, Roberlaine Jorge e Thiago 
Beuron participaram de reunião da subcomissão especial para tratar dos campi fora de Sede, cuja 
pauta comum era o debate sobre a educação e a expansão orgânica por dentro dos campi fora de 
sede, a partir de 2019. Trataram também, que os deputados que participam do movimento 
encontrem formas de uso para o dinheiro arrecadado pelas universidades. Basicamente a síntese 
do encontro diz respeito à ajuda da Casa Legislativa, uma vez que não há visibilidade efetiva dos 
problemas enfrentados pelos campi. A conselheira Ana Paula Ferreira alertou para o fato de a 
UNIPAMPA não ser uma universidade com campi fora de sede, mas sim uma universidade 
multicampi, o que é diferente. 
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3.20 O Pró-Reitor Adjunto da PROEXT, Rafael Maurer comunicou sobre a inauguração do 
Planetário no dia 23 de setembro, último. Falou sobre o resultado da descentralização de recursos 
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura uma vez que nove campi submeteram propostas que foram 
contempladas. Comentou sobre a participação da UNIPAMPA no SEURS e na Feira do Livro em 
Bagé, com diversas atividades.  
3.21 O Pró-Reitor da PRAEC, Sandro Burgos, informou que os 600 discentes inscritos no 
SIEPE e que fazem parte do Programa Bolsa Permanência terão garantida a alimentação durante 
o evento. Também agradeceu à direção do Campus São Gabriel pelo apoio dado quando da 
realização do EDIUNE. Parabenizou aos estudantes pela criação do 1º DCE da Universidade, 
bem como pela aprovação do seu Estatuto. 
3.22 A Pró-Reitora Adjunta de Graduação, Maristela Sawitzki, informou sobre a realização de 
seminário de iniciação a docência, quando debateram sobre a Portaria 158 da CAPES, na qual 
são previstas ações importantes para estabelecimento da política institucional para formação de 
professores da educação básica. Foi determinada a criação de um Comitê Gestor que deverá 
gerenciar a aplicação dessa política. Comentou sobre o acompanhamento da PROGRAD nos 
processos de reconhecimento dos cursos, assim como na política de encargos docentes. 
3.23 O Pró-Reitor de Planejamento, Luís Hamilton, explicou sobre o orçamento de 2017, cuja 
apresentação passa a integrar esta Ata. O Presidente explicou que iniciarão uma série de 
reuniões com os diretores a fim de buscarem soluções para que a Universidade consiga superar 
as dificuldades previstas para 2018 e solicitou que todos os diretores façam reuniões nas suas 
Unidades a fim de darem conhecimento da Emenda Constitucional nº 95/2-16. 
3.24 O conselheiro e Diretor da DAEINTER, professor Hélvio Reck apresentou um relato sobre 
o 9º SIEPE. Disse que a expectativa é muito positiva e que a proposta é tornar o SIEPE como o 
principal evento científico do Mercosul. Manifestaram-se também os conselheiros Rafael Schmidt 
que enfatizou as parcerias com as empresas da região e do Uruguai; o professor Madruga, Pró-
Reitor da PROPPI deu ciência dos contatos realizados na Argentina que possibilitarão parcerias e 
a participação do país vizinho nas próximas edições do evento. Finalizando o conselheiro Hélvio 
apresentou a organização do 9º SIEPE. Na sequência o conselheiro Hélvio comentou sobre a 
Sessão Solene que acontecerá no próximo dia 21 para outorga do Título de Doutor Honoris Causa 
ao Ex-Presidente Uruguaio, José Alberto Mujica Cordano, cuja concessão foi aprovada por este 
Pleno na 72ª Reunião Ordinária, em 22 de março de 2016. 
 
4. Informações dos Conselheiros: 
4.1 O conselheiro Ewerton Ferreira agradeceu à PRAEC na pessoa do Pró-Reitor, Sandro 
Burgos, pelo apoio quando da realização do 7º EDIUNE; também informou que possivelmente nos 
próximos meses será realizada eleição para a direção do DCE e que essa foi uma conquista 
histórica para a Universidade e para os estudantes. Agradeceu também pela confirmação, através 
de memorando recebido da PRAEC, pelo auxílio que será dado aos alunos que recebem Bolsa 
Permanência, e que participarão do SIEPE. Informou que o próximo EDIUNE será realizado no 
segundo semestre de 2018, no Campus Alegrete. Registrou a solicitação de que Pró-Reitores e 
Pró-Reitores Adjuntos respondam os e-mails encaminhados pelos estudantes. O Presidente 
salientou que a orientação da Gestão é que seja dada vazão ao andamento da Universidade e 
que responder mensagens eletrônicas ajuda nesse sentido e reiterou a solicitação que Pró-
Reitores, Pró-Reitores Adjuntos, Coordenações de Cursos e Acadêmicas colaborem nesse 
sentido. 
4.2 O conselheiro Roberlaine Jorge informou que no dia 16 houve a comemoração de 
aniversário do Campus Alegrete, quando congregaram toda a comunidade. Agradeceu o apoio da 
Reitoria, dos campi Bagé e Dom Pedrito, bem como da PROEXT. Disse que na última semana 
ocorreu a 30ª Copa Unisinos e que o Campus Alegrete enviou equipes das modalidades de 
Rugby, Atletismo, Basquete, Futsal. Salientou a conquista do 2º lugar no Rugby e 3º no Atletismo 
(prova dos 5 mil metros) e parabenizou os atletas. Salientou que muitos dos atletas eram de 
outras Unidades e que essas parcerias entre os campi são essenciais, pois viabilizam a 
divulgação do nome da Universidade.  Informou sobre os Jogos Universitários Municipais de 
Alegrete que reúne as cinco entidades de ensino superior do município. Finalizando, informou que 
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o NEABI do Campus Alegrete, em visita à comunidade indígena Guarani da BR 116, trouxe e está 
presenteando cada uma das Unidades, com um kit dos produtos elaborados pelos indígenas.  
4.3 O conselheiro Edson Paniágua informou sobre a Semana Acadêmica do Curso: Ciências 
Sociais e Ciência Política do Campus São Borja. Também comunicou sobre 1º Fórum Permanente 
de Cultura Brasileira que está acontecendo desde o início de outubro e sobre o 2º Congresso 
Internacional Interdisciplinar de Ciências Humanas, do dia 05 ao dia 10 de novembro. Disse que é 
um conjunto intenso de atividades acadêmicas de natureza científica. 
 
5. Inclusões e Exclusões de Pauta: 
5.1 A conselheira Ana Paula Ferreira solicitou esclarecimentos sobre o assunto encaminhado 
pelo Campus Bagé à Comissão Superior de Ensino “Média ponderada no cálculo da nota do 
SiSU”, e que não entrou na pauta da última reunião da Comissão. 
5.2 A conselheira Ana Paula também solicitou à Comissão Superior de Ensino informações e 
previsão para a apresentação das Normas de Graduação. 
5.3 O conselheiro Roberlaine Ribeiro Jorge solicitou inclusão de pauta sobre a proposta de 
alteração da Resolução da Resolução 20/2010 – Normas para Estágios, encaminhada à 
Secretaria do CONSUNI em 18 de outubro, sem tempo hábil para tramitação do processo em 
todas as instâncias necessárias.  
5.4 Franck Peçanha solicitou definição de votação nominal em todas as instâncias; debater 
sobre política de pesquisa, e política de progressão PROGEPE. 
5.5 Ana Paula Ferreira registrou protesto sobre o seu pedido de inclusão não ter sido incluído 
na pauta já que fez a solicitação há 8 dias, justamente para que constasse na pauta. Disse que 
essa estratégia de não terem incluído é uma maneira de impedir que o assunto seja votado. 
5.6 Débora Hoff fala sobre a inclusão solicitada no que tange ao tempo de integralização 
curricular na Graduação. Solicitou também a adoção de uma política institucional para o uso de 
provedores globais de filmes e séries de TV em stream, suspensa recentemente.  
5.7 Cláudio Albano propõe a discussão sobre a alteração da sigla UNIPAMPA para que seja 
mais facilmente identificada como uma instituição federal. Disse que recebeu orientação da 
PROGRAD para os cursos que assim o desejassem, tivessem notas alteradas no SiSU. Salientou 
que 4 cursos do Campus Bagé fizeram essa solicitação. 
5.8 Carla Sehn solicitou alteração do nome do Mestrado de Agronomia proposto pelo Campus 
Itaqui para “Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias”.  
5.9 Diego Noronha solicitou esclarecimentos sobre o Instrumento de Inclusão Regional e disse 
entender que muitas vezes pela extensão da pauta os conselheiros acabam por se retirar da 
Sessão e pediu que os conselheiros permanecessem até o fim da reunião para que todas as 
inclusões possam ser debatidas.  
5.10 João Antonio Pereira sugeriu que iniciem um debate sobre a política de comunicação na 
Universidade; sobre os encargos docentes solicitou definição da contabilização das horas 
docentes no acompanhamento de agências experimentais, agências Júniores, estágios e TCCs. 
5.11 Marcus Querol disse que uma fundação ajudará a solucionar problemas financeiros da 
Universidade e solicitou a atualização do tema para que todos saibam do andamento.  
5.12 Ewerton Ferreira solicitou esclarecimento sobre o calendário de eventos e pediu que todas 
as atividades em todos os campi estejam ali demonstradas, a fim de não haver colisão de datas 
de eventos importantes. O conselheiro também solicitou esclarecimentos, com base no item 3.2.2 
Ética e Gestão Democrática do Plano de Gestão da atual Reitoria, especificamente quanto à 
estatuinte universitária tripartite (docentes, técnicos e discentes). 
5.13 Sandro Camargo solicitou inclusão de pauta sobre a política de pós-graduação na 
Universidade. Salientou que em 2010 foi aberto o primeiro curso de pós-graduação da UNIPAMPA 
e que talvez esse mesmo curso seja fechado pela avaliação quadrienal da CAPES e que, muito 
disso é devido pela falta de comprometimento da PROPPI no acompanhamento desses 
indicadores nos programas de pós-graduação. Corroborando com a solicitação do conselheiro 
Ewerton, o conselheiro Sandro Camargo registrou que Regimento Geral da UNIPAMPA determina 
que o Reitor deve enviar o Plano de Gestão para aprovação no CONSUNI, o que até o momento 
não aconteceu.  
5.14 O Presidente solicitou a inclusão do Sistema UAB, de adesão ao PNAP/UAB.  
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Resultado: Aprovadas todas as solicitações de inclusão.  
 
6. Apreciação de Atas:  
6.1  Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata da 20ª Reunião 
Extraordinária, realizada em 23 de junho, no Campus Bagé. 
Resultado: aprovada com abstenções dos conselheiros: Aline Balladares, Thiago Beuron, 
Maristela Sawitzki, Rafael, Maurer, Ana Paula Ferreira e Douglas Bento. Ausentes os 
conselheiros: Cláudio Albano, Cháriston Dal Belo, Hélvio Rech e Diego Noronha.   
 
6.2 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Retificação na Ata da 77ª RO, item 8.1. Onde 
se lê: Enfatizou que uma vez aprovado é preciso dar condições de realização do programa e 
sugeriu que qualquer proposta de novo curso e/ou especialização seja encaminhada à 
PROPLAN, a fim de um manifesto de quanto de recurso está previsto ou disponível. “Leia-se: 
Enfatizou que uma vez aprovado é preciso dar condições de realização do programa e 
determinou que qualquer proposta de novo curso e/ou especialização seja encaminhada à 
PROPLAN, a fim de um manifesto de quanto de recurso está previsto ou disponível e à 
PROGEPE para manifesto em relação ao quadro de docentes”. 
Resultado: aprovada com abstenção dos conselheiros: Aline Balladares, Maristela Sawitzki, 
Rafael Maurer, Ana Paula Ferreira e Douglas Bento. Ausentes: Cláudio Albano e Cháriston Dal 
Belo e Hélvio Rech. 
 
6.3 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata da 78ª RO realizada por 
webconf, em 31 de agosto. Os conselheiros Ewerton Ferreira e Ronaldo Colvero manifestaram-se 
contrários as reuniões por webconf considerando a precariedade do serviço de internet em São 
Borja. O conselheiro Diogo Gabriel Sperandio salientou a contrariedade da representação 
discente a esse tipo de reunião e também ao fato das reuniões não serem mais itinerantes. O 
Presidente lembrou que quando aprovaram esse tipo de reunião ficou acertado que seriam 
assuntos simples e que não gerariam polêmicas. Informou que na próxima reunião será apreciado 
o calendário das reuniões deste Conselho e que o assunto poderá entrar em pauta.  
Resultado: aprovada a Ata 78 com a abstenção dos conselheiros: Ana Cristina Rodrigues, 
Ronaldo Colvero, Maristela Sawitzki, Rafael Maurer, Ana Paula Ferreira, Douglas Bento, Diego 
Noronha, Diogo Sperandio, Ewerton Ferreira e Valéria da Costa. Ausente o conselheiros Sérgio 
Ivan. Às 12 horas o conselheiro Hélvio Rech informou à Mesa que se ausentaria da Reunião para 
atender demanda de trabalho. 
 
7. Comissão de Relações Universidade-Sociedade: 
7.1 Processo: 23100.001108/2017/43. Origem: Campus Alegrete/Divisão de Convênios. 
Objeto: Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Farroupilha (IFFarroupilha). Parecer CR U-S: Favorável à aprovação. Esse processo 
está instruído com o parecer emitido pela Pró-Reitora Adjunta de Graduação, que na 78ª Reunião 
solicitou vistas ao processo. A conselheira Maristela Sawitzki sugere nesse parecer a revisão da 
minuta do Acordo de Cooperação e respectivo plano de trabalho, considerando os apontamentos 
feitos. 
Resultado: Aprovado o Acordo de Cooperação conforme o parecer da CR U-S com abstenção 
das conselheiras: Maristela Sawitzki e Ana Paula Ferreira. Ausentes os conselheiros: Luiz Edgar 
Lima e Sérgio Ivan. 
 
7.2 Processo: 23100.002688/2017-96. Origem: Divisão de Gestão de Convênios. Objeto: 
Protocolo de Intenções entre a UNIPAMPA e a CORSAN. Parecer CR U-S: Favorável À 
aprovação.  
Resultado: aprovado com abstenção das conselheiras: Aline Balladares e Ana Paula Ferreira. 
Ausente: Luiz Edgar Lima. 
 
8. Comissão de Regimentos e Normas: 
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8.1  Processo: 23100.001906/2016-28. Origem: PROPPI. Objeto: Proposta de Alteração da 
Resolução 115/2015, que dispõe sobre as Normas da Pós-Graduação stricto sensu. Parecer: 
Favorável à aprovação com as alterações sugeridas. Manifestaram-se os conselheiros: Carla 
Sehn, Ana Paula Ferreira, Ronaldo Colvero, Marcus Querol, Ana Cristina Rodrigues, Roberlaine 
Jorge, Diego Noronha e Denis Cobas.  
Resultado: A conselheira Adriana Gindri Salbego solicitou vistas ao processo. 
 
8.2  Processo: 23100.003627/2016-65. Origem: PROPPI. Objeto: Revalidação de Título 
Estrangeiro solicitada por Valquíria de Brum Nascimento, Mestrado em Políticas Públicas – 
Universidad Nacional de Misiones (UNAM), República Argentina. Parecer: Favorável à aprovação. 
Manifestaram-se os conselheiros: Victor Pires e Tanise Bussmann 
Resultado: O Pró-Reitor da PROPPI, conselheiro Pedro Roberto de Azambuja Madruga solicitou 
vistas ao processo. 
 
8.3 Processo: 23100.000930/2017-97. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Proposta 
de Alteração da Resolução 33/2011 – Regimento do CONSUNI, para instituir atas com registro 
textual resumido. Parecer: Favorável à aprovação. Manifestaram-se contrários os conselheiros: 
Ana Paula Ferreira e Diego Noronha; os conselheiros Franck Peçanha e Cláudio Albano fizeram a 
sugestão de disponibilização das gravações na página da Secretaria, para que a comunidade 
tenha acesso sem ter que solicitar e também a publicação de um sumário dos assuntos e sua 
localização na gravação. 
Resultado: aprovado com a condição de que as gravações das reuniões fiquem disponíveis. 
Votaram contrários à proposta os conselheiros: Ana Cristina Rodrigues, Ana Paula Ferreira, João 
Antônio Pereira, Diego Noronha, Diogo Sperandio, Ewerton Ferreira e Valéria da Costa. 
Abstiveram-se os conselheiro: Cháriston Dal Belo e Douglas Bento. Ausentes no momento da 
votação: Cristine Schwanke e Hélvio Rech. 
 
8.4 Processo: 23100.001748/2017-53. Origem: PROEXT. Objeto: Minuta de Regimento do 
Portal PUBLICA-SE. Parecer: Favorável à aprovação com as alterações sugeridas. Houve 
manifestação dos conselheiros: Ewerton Ferreira, Ana Paula Ferreira, Sérgio Ivan e Ronaldo 
Colvero. 
Resultado: O Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura, conselheiro Rafael Lucyk Maurer 
solicitou vistas ao processo. 
 
A Sessão foi suspensa às 13 horas e reiniciada às 14 horas e 30 minutos. 
 
Como anunciado na parte da manhã o Presidente recomeçou os informes da Reitoria. 
3.4  O Presidente deu conhecimento sobre contato com a SEDUC para um trabalho na 
formação continuada de professores da rede pública da Educação Básica na área da 
alfabetização, letramento e numeramento; comentou que a UNIPAMPA também participando da 
comissão organizadora do 10º Congresso Interamericano de Docência Universitária (CIDU) que 
acontecerá em Porto Alegre, de 30 de outubro a 1º de novembro de 2018; também estará 
representada no comitê gestor de organização do Fórum Social Mundial do Idoso de 2018; na 
Assembleia Legislativa participou de evento sobre o roteiro turístico dos vinhedos e aproveitou 
para felicitar o professor Avelar Fortunato que já está aposentado, mas que deixou esse legado 
para a Universidade. Solicitou que a Direção do Campus Santana do Livramento levasse até o 
professor Avelar os agradecimentos da Gestão, já que ele foi um dos idealizadores desse roteiro. 
3.5 Informou da sua participação nas reuniões na CAPES sobre a educação a distância, 
assunto que também foi tratado pelo Professor Hansen e pela Diretora da DEaD. Salientou que o 
Sistema UAB, com Curso de Letras, teve aditamento de vagas e muitos inscritos em todos os 
polos, com divulgação e expansão da nossa Universidade uma vez que com esse mecanismo se 
tem uma fonte de captura de recursos de custeio e de bolsas para professores.  
 
 O Presidente retornou ao item 2 da pauta: Recomposição das Comissões. 
2.1  CR U-S: conselheiro discente Diogo Gabriel Sperandio. 
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2.2 CRN: conselheiro discente Diego de Matos Noronha. 
Resultado: Os nomes foram aprovados por UNANIMIDADE. 
 
9. Comissão Superior de Ensino: 
9.1 Processo: 23100.003756/2016-53. Origem: PROPPI/COPG. Objeto: Criação de Curso 
Novo – Mestrado Profissional em Educação no Campo – Rede – Campus Dom Pedrito. Parecer 
CSE: Favorável à aprovação.  
Resultado: O conselheiro Osmar Manoel Nunes solicitou vistas ao processo.  
Manifestaram-se: a conselheira Ana Cristina Rodrigues que solicitou que os itens 9.6 a 9.8 sejam 
tratados em bloco; a Pró-Reitora adjunta da PROGRAD, Maristela Sawitzki solicitou que os 
pedidos de vista sejam bem justificados, apontando o que está em desacordo. A conselheira Ana 
Paula Ferreira rebateu dizendo que um pedido de vista não precisa ser explicado e que ali se 
encerra o debate. 
 
9.2 Processo: 23100.001525/2017/96. Origem: Campus Uruguaiana/PROPPI/COPG. Objeto: 
Criação de Curso Novo – Mestrado e Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e 
Saúde – Rede UFRGS e UFSM. Parecer CSE: Favorável à aprovação. 
Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE. Ausente no momento da votação o conselheiro Hélvio 
Rech. 
 
9.3  Processo: 23100.001998/2017-93. Origem: Campus Caçapava do Sul. Objeto: Proposta 
de Curso Novo – Adesão à Rede do Mestrado Profissional em Matemática – PROFMAT, nos 
termos da Chamada 001/2017 – Campus Caçapava do Sul. Parecer CSE: Favorável à 
aprovação. Manifestou-se o Pró-Reitor de Planejamento, Luís Hamilton Pereira Júnior  
Resultado: aprovado com 46 votos favoráveis e a abstenção da conselheira Ana Paula Ferreira. 
 
9.4 Processo: 23100.002573/2017-00. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Criação de Curso 
Novo – Mestrado Acadêmico em Agronomia.  Parecer CSE: Favorável à aprovação. 
Manifestaram-se os conselheiros: Carla Pohl Sehn, Ana Paula Ferreira; o Presidente da Mesa, 
professor Maurício Vieira, Ana Cristina Rodrigues, Marcus Querol, Franck Peçanha e Valéria da 
Costa. A proposta entrou em votação com a alteração do nome do curso para Mestrado 
Acadêmico em Ciências Agrárias. 
Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE, inclusive com a solicitação de alteração do nome do 
Curso que passa a ser Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias. Ausentes no momento da 
votação os conselheiros: Cristine Schwanke e Hélvio Rech.  
 
9.5 Processo: 23100.002594/2017-17. Origem: PROGRAD. Objeto: Calendário Acadêmico 
2018. Parecer CSE: Favorável à aprovação. Manifestaram-se os conselheiros: Thiago Beuron; o 
Presidente da Mesa, professor Maurício Vieira; o Pró-Reitor da PROPLAN Luís Hamilton Pereira 
Júnior, Ana Cristina Rodrigues, Maristela Sawitzki; o Pró-Reitor da PROGEPE, Luiz Edgar Lima; 
Sérgio Ivan, Ana Paula Ferreira, Milena Carvalho e Denis Cobas.  
O Presidente colocou em votação o parecer da CSE com duas opções de data para o término do 
recesso de final de ano. Opção 1: 05/01/2018 e opção 2: 02/01/2108 
Resultado: Aprovada a opção 2 com 18 votos contra 16 votos da opção 1. Abstiveram-se os 
conselheiros: Aline Balladares, Thiago Beuron, Ronaldo Colvero, Tanise Bussmann, Pedro 
Madruga, Rafael Maurer, Hélvio Rech, Osmar Nunes, Sérgio Ivan dos Santos e Diogo Sperandio. 
Ausentes no momento da votação os conselheiros: Miro Bacin, Valéria da Costa e Victor Pires. 
 
Atendendo a solicitação da conselheira Ana Cristina os itens 9.6 a 9.8 serão tratados em bloco.  
 
9.6 Processo: 23100.002681/2017-74. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: Criação de Curso 
Novo – Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Parecer CSE: Favorável à aprovação.  
9.7 Processo: 23100.002648/2017-44. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: Criação de Curso 
Novo – Letras Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola. Parecer CSE: Favorável à 
aprovação. 
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9.8 Processo: 23100.002642/2017-77. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: Extinção do 
Curso de Letras – Português e Espanhol. Parecer CSE: Favorável à aprovação. A conselheira 
Ana Cristina Rodrigues explicou que o Curso passará de 2.800 para 3.200 horas e que com mais 
800 horas há a possibilidade de que os alunos complementem a sua formação nas duas 
licenciaturas. Manifestaram-se também: o Presidente e os conselheiros Ana Paula Ferreira, 
Maristela Sawitzki e Franck Peçanha. A convite da Mesa, o Auditor, professor Jeferson Goularte 
explicou que, depois de auditados cursos com baixou ingresso, alta retenção ou evasão, foi 
sugerido que houvesse uma avaliação desses cursos. Dessa forma o Campus Jaguarão, após 
análise, optou pela extinção do turno integral, aprovada pelo Conselho. Disse que com isso houve 
uma redução de 50% das vagas e que a Auditoria acompanha esse processo monitorando as 
recomendações feitas. A apresentação feita pelo Auditor passa a integrar este documento. 
Resultado: aprovado com abstenção dos conselheiros: Nara Zamberlan dos Santos, Milena 
Carvalho e Diego Noronha. Ausentes no momento da votação: Roberlaine Jorge, Hélvio Rech, 
Denis Cobas e Lúcia Irala. 
 
9.9 Processo: 23100.002843/2017-74. Origem: Campus Caçapava do Sul/PROGRAD. 
Objeto: Projeto Pedagógico de Cursos Associados à Área Básica de Ingresso (ABI) Ciências 
Exatas e da Natureza: Curso de Física – Licenciatura; Curso de Química – Licenciatura; Curso de 
Matemática – Licenciatura; Curso de Ciências Naturais - Licenciatura. Parecer CSE: Favorável à 
aprovação. Manifestaram-se os conselheiros: Aline Balladares, Maristela Sawitzki, Ana Paula 
Ferreira, Ana Cristina Rodrigues e o Presidente, professor Maurício Vieira. O professor Márcio 
Martins, Presidente do Núcleo Docente Estruturante do Campus Caçapava do Sul, com a 
autorização da Presidência, também fez uma manifestação. 
Resultado: Aprovado com 40 votos. Abstiveram-se as conselheiras: Cristine Schwanke e Ana 
Paula Ferreira. Ausentes no momento da votação os conselheiros: Rafael Schmidt, Sandro 
Burgos, Hélvio Rech, João Antônio Pereira e Vicente Guilherme Lopes. 
 
9.10 Processo: 23100.002849/2017-41. Origem: PROGRAD. Objeto: PPC do Curso de 
Ciências da Natureza – Licenciaturas – Campus Dom Pedrito. Parecer CSE: Favorável à 
aprovação.  
Resultado: Aprovado com 39 votos favoráveis. Abstiveram-se os conselheiros: Ana Paula 
Ferreira e Vicente Lopes. Ausentes no momento da votação os conselheiros: Aline Balladares, 
Ana Cristina Rodrigues, Rafael Schmidt, Franck Peçanha, Hélvio Rech e João Antônio Pereira.  
 
9.11 Processo: 23100.002919/2017-61. Origem: PROGRAD. Objeto: Alteração do PPC do 
Curso de Agronomia – Bacharelado – Campus Itaqui. Parecer CSE: Favorável à aprovação. 
Manifestaram-se os conselheiros: Sandro Camargo, Ana Paula Ferreira, Carla Sehn, Maristela 
Sawitzki. Convidado pela Presidência da Mesa o professor Eloir Míssio, Presidente do NDE do 
Campus Itaqui e Coordenador Substituto do BIT daquela Unidade, disse que serão ofertados 
todos os componentes curriculares em todos os semestres sem impactar na infraestrutura. 
Ofertando em um semestre no turno da manhã e no outro no turno da tarde. Sobre os docentes 
explicou que 3 professores foram redistribuídos e que aguardam o preenchimento das vagas. 
Sobre os laboratórios disse que são projetados para atender 20 alunos por vez. Também se 
manifestaram os conselheiros Marcus Querol e Sérgio Ivan. O conselheiro Franck Peçanha 
registrou que terão que considerar sempre a RAP de 50 alunos e lembrou que quando o Campus 
Uruguaiana optou por alguns cursos com duas entradas anuais houve uma melhora muito 
considerável. O Presidente, professor Maurício Vieira disse que não há cenário de novas vagas e 
que cada Campus já possui a sua matriz. Disse que a Mesa acolheu a sugestão do conselheiro 
Franck de quando houver e se houver, daqui há alguns, a disponibilidade de mais vagas 
docentes, de fazerem uma nova distribuição e que essas 3 vagas estão comprometidas com o 
Curso de Agronomia. O conselheiro Franck salientou que no momento contam com a RAP 50 e 
que se aprovarem a proposta será com essa distribuição.  
Resultado: O PPC foi aprovado por UNANIMIDADE, com autorização de aumento de 30 vagas e 
ingressos semestrais, totalizando 40 vagas por semestre. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros: Cláudio Albano, Miro Luiz dos Santos Bacin e Patrícia Schneider Severo.  
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10. Gabinete da Reitoria: 
10.1 Processo: 23100.003449/2016-72. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Aprovar a 
assinatura do Ato ad referendum nº 13 do Conselho Universitário: “Alteração do Calendário das 
Reuniões do CONSUNI 2017”. 
Resultado: aprovado com voto contrário do conselheiro Diego Noronha. Abstiveram-se os 
conselheiros: Ana Cristina Rodrigues, Cháriston Dal Belo, Maristela Sawitzki, Douglas Bento e 
Diogo Sperandio. Ausentes os conselheiros: Cláudio Albano, Miro Luiz Bacin e Patrícia Severo. 
 
10.2 Processo: 23100.002504/2017-98. Origem: CEG. Objeto: Aprovar a assinatura do Ato ad 
referendum nº 14/2017 do Conselho Universitário: “Alteração do ANEXO I (cronograma) da 
Resolução 176/2017 – Edital 02/2017 – Eleição de Representantes Docentes e TAEs para o 
CONSUNI da UNIPAMPA. 
Resultado: Aprovado com a abstenção do conselheiro Sérgio Ivan. Ausentes no momento da 
votação: Cláudio Albano, Rafael Schmidt, Miro Bacin e Patrícia Severo. 
 
Neste momento o Decano do Conselho, Victor Pires, assumiu a Presidência da Mesa. 
10.3 Processo: 23100.003067/2017-20. Origem: GR. Objeto: Aprovar a assinatura do Ato ad 
referendum nº 15 do Conselho Universitário: “Afastamento do País do Magnífico Reitor Marco 
Antonio Fontoura Hansen para participar da entrega do Prêmio Nobel da Paz 2017 – Campanha 
Internacional para Abolição das Armas Nucleares (ICAN), em cuja ONG participa o Prof. Cristian 
Wittmann, do Campus Santana do Livramento. Manifestaram-se os conselheiros Tanise 
Bussmann, Ewerton Ferreira, Marcus Querol, Ana Paula Ferreira, Pedro Roberto Madruga, 
Ronaldo Colvero, Cháriston Dal Belo, Diego Noronha e Franck Peçanha. 
 
Resultado: Aprovado com 26 votos favoráveis. Votos contrários dos conselheiros: Sandro da 
Silva Camargo, Tanise Brandão Bussmann, Ana Paula Lüdtke Ferreira, Débora Nayar Hoff, Diego 
de Matos Noronha, Diogo Gabriel Sperandio e Ewerton da Silva Ferreira. Abstiveram-se os 
conselheiros: Aline Lopes Balladares, Carla Pohl Sehn, Rafael Vitória Schmidt, Ronaldo 
Bernardino Colvero, Edson Romário Paniágua, Júlio Cesar Mendes Soares, Nara Zamberlan dos 
Santos, Lúcia Irala Leitão e Milena Skolaude Carvalho. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros: Luís Hamilton Tarragô Pereira Júnior, Miro Luiz dos Santos Bacin, Patrícia 
Schneider Severo, Valéria Vinci Zinelli da Costa e Maurício Aires Vieira.  
 
Nesse momento, o professor Maurício Aires Vieira, reassumiu a Presidência da Mesa. 
11. Assuntos Gerais: 
11.1 Sobre as Normas de Graduação a conselheira Ana Paula disse que gostaria de saber se a 
PROGRAD tem alguma previsão para trazer o assunto ao Pleno. Salientou que gostaria que o 
assunto já entrasse na primeira reunião de 2018 para que os novos conselheiros iniciem os 
debates sobre a nova norma. Com relação ao assunto encaminhado pelo Campus Bagé à 
Comissão Superior de Ensino: “Média ponderada no cálculo da nota do SiSU”, e que não entrou 
na pauta da última reunião da Comissão, a conselheira explicou que foi realizado um estudo no 
Curso de Engenharia da Computação do Campus Bagé e que foi o ponto de partida para essa 
solicitação. Disse que o SiSU permite que cada curso determine o peso relativo das 4 notas do 
ENEM, mais a redação no cômputo da nota final.  Salientou que o estudo estatístico foi baseado 
considerando as diferentes notas do SiSU dos alunos, com os resultados deles nas disciplinas da 
graduação. O resultado encontrado foi que o determinante era a nota de Matemática e que, se só 
considerassem as notas de matemática maximizariam as notas dos alunos. Lembrou que um 
aluno com excelente nota na redação e uma nota ruim em matemática, pela média aritmética esse 
aluno fica com uma média razoável; e, para que seguir um curso de engenharia, as maiores 
habilidades e competências estão na matemática e na área de ciências (física e química). 
Salientou que no caso da Engenharia de Computação, o melhor score tanto no ENADE como no 
geral, é da UTPR, que utiliza a média ponderada. Dessa forma, o estudo foi encaminhado à 
Comissão de Ensino do Campus Bagé e que houve interesse de outros cursos daquela Unidade. 
Disse não saber qual é o prazo para adesão, mas que em geral é outubro. A conselheira disse 
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que quando pediu a inclusão dessa pauta foi no intuito de que fosse votado por este Conselho.  O 
conselheiro Cláudio Albano disse que receberam um comunicado da PROGRAD que esse 
procedimento seria adotado para o Curso de Engenharia da Computação, entretanto que mais 
três cursos do Campus também haviam feito essa solicitação e então foram surpreendidos com a 
informação que não seria possível adotar a média ponderada para o SiSU 2018. A Pró-Reitora 
Adjunta de Graduação fez um breve relato sobre a tramitação da solicitação do Campus Bagé, 
confirmando que não houve tempo hábil para a Secretaria do Conselho Universitário 
encaminhasse o processo para análise dos Conselheiros. A conselheira salientou que nesses 
anos de UNIPAMPA sempre tiveram o cuidado pela equidade dos alunos e que se isso vai mudar, 
acredita que é preciso realizar um processo de debate na comunidade acadêmica, já que haverá 
impacto também na revisão do Projeto Institucional, uma vez que trabalham com a concepção de 
formação integral. Disse que é preciso levar em conta a alteração ocorrida na LDB, na qual é feita 
a opção por diferentes áreas do saber. Finalizando, confirmou o encaminhamento feito pela 
PROGRAD. A conselheira Ana Paula disse que não tem memória da existência dessa concepção 
de igualdade de formação, lembrando que no início a nota para ingresso na UNIPAMPA era 
1/1000 (um sobre mil), ou seja, não existia a necessidade do discente ter conhecimento sobre 
alguma coisa do egresso; que não podem construir o perfil do egresso olhando só para quem 
entra e que essa construção do perfil do egresso é responsabilidade da Instituição, portanto, uma 
formação melhor em determinada área promoverá o sucesso acadêmico do sujeito no curso que 
ele escolheu; e não quer dizer que uma área é melhor que a outra. Finalizando a conselheira 
pediu que a utilização da média ponderada fosse autorizada aos cursos do Campus Bagé que 
fizeram essa solicitação, através de um ato ad referendum, haja vista a confirmação positiva dos 
pareceres, conforme a Pró-Reitora Adjunta de Graduação. O conselheiro Franck disse que a linha 
é valorizar habilidades.  A conselheira Ana Paula lembrou que é claro para quem acompanha o 
SiSU que os candidatos ficam testando vários cursos diferentes para ver onde se encaixam e que 
muitas vezes perdem a vaga no curso escolhido, que muitas vezes a busca é menos por um curso 
que ele tem interesse e mais maneira de ele entrar na instituição. O conselheiro Cláudio Albano 
reforçou o pedido da conselheira Ana Paula para que esses quatro cursos do Campus Bagé 
sejam autorizados a usar a média ponderada no SiSU. O conselheiro Sandro Camargo informou 
que a UNIPAMPA está acima da média de evasão das universidades privadas e que basicamente, 
são três eixos que contribuem com esse contexto: o fator socioeconômico, o ambiental e o 
vocacional. Salientou que a Universidade atua no fator socioeconômico através das Bolsas de 
Permanência e frisou que é uma das Universidades brasileiras que mais investe nessa área; no 
fator ambiental disse que a UNIPAMPA busca recepcionar os calouros em todas as Unidades, 
porém, que em relação ao fator vocacional a Universidade não tem atuação alguma. Enfatizou 
que o uso da média ponderado será um fator que ajudará os alunos, já que a Universidade não 
está agindo nesse aspecto. Lembrou que o PDI fala na evasão e na aplicação das boas práticas, 
fato esse que já está acontecendo uma vez que vários campi já entraram em contato solicitando o 
estudo realizado a respeito desse assunto. O conselheiro Diego Noronha disse que concorda com 
a necessidade desse estudo e que talvez a retenção seja outro eixo, mas também entende que 
essa retenção nem sempre é responsabilidade do discente. Salientou que o auxílio pedagógico 
nem sempre é oferecido e/ou prestado pelos docentes e que isso é um grande fator de retenção 
que termina levando à evasão. Manifestaram-se ainda os conselheiros: Sérgio Ivan, Roberlaine 
Jorge citaram prós e contras, mas concordam que é possível experimentar o novo modelo. O 
conselheiro Sandro Camargo ressaltou a fala do conselheiro Diego falando no impacto que os 
docentes têm na evasão dos alunos. Salientou que há uns quatro anos a Universidade conta com 
a avaliação do discente em relação aos professores e que esses dados somente são usados para 
a progressão docente e que efetivamente podem ser usados no impacto que os professores têm 
na evasão. Com relação à fala do conselheiro Roberlaine disse que os cursos cuja nota de 
ingresso é mais alta, a evasão começa a acontecer no 4º ou 5º semestre; e os cursos com nota de 
ingresso menor a evasão ocorre logo no início. O conselheiro Diego Noronha disse que é preciso 
ter um olhar macro da Universidade. Já o conselheiro Sandro Burgos declarou-se contrário, pois 
considera que é uma maneira de exclusão. Abrindo um parêntese no assunto debatido o 
conselheiro Franck Peçanha sugeriu que as reuniões do Conselho sejam iniciadas com os 
assuntos gerais, já que é nesse item que se debate a Universidade. O conselheiro considera que 
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responsabilizar o material humano é a mesma coisa que culpar a vítima. Disse que é preciso 
avaliar mais profundamente as causas da evasão e que o perfil dos alunos ingressantes está 
mudando; que não é só a avaliação docente, não é só o ensino público, e salientou que a situação 
socioeconômica interfere. Considera que esse assunto é aproveitamento do potencial humano, 
mas que não podem cair em um discurso replicando a fala de culpar a vítima. O conselheiro 
Hélvio Rech disse que é preciso ter a noção do papel que desempenham na Universidade e que 
precisam buscar as causas da evasão; que a Universidade precisa desempenhar o papel de 
transformar as vidas das pessoas. Disse que os cursos precisam identificar as mudanças 
necessárias. Em resposta ao Pró-Reitor Sandro Burgos, o conselheiro Sandro Camargo disse que 
a Universidade é sim exclusiva, uma vez que opta pela classificação dos alunos com melhores 
notas. Após todas as manifestações a Presidência da Mesa disse que faria o encaminhamento do 
assunto para um possível ato ad referendum, do Magnífico Reitor, relatando que levará todo esse 
debate a sua pessoa. 
 
11.2 O conselheiro Franck Peçanha falou sobre a importância de as pessoas não poderem se 
esconder no meio da maioria que ganhou ou da minoria que perdeu e solicitou definição de 
votação nominal em todas as instâncias com a formalização de uma legislação que defina as 
votações. Sobre a progressão disse já ter conversado com o sugerindo que a PROGEPE 
pensasse em uma política de proteção ao servidor a fim de não perderem o prazo para o envio 
dos documentos para a progressão. Salientou que essa também é uma forma de reconhecimento. 
Também comentou sobre o processo de um docente do Campus Uruguaiana que fez todo o 
encaminhamento dentro do prazo e cuja portaria foi assinada tardiamente, ocasionando um 
prejuízo de três meses na progressão para professor associado. Disse que não é justa essa 
“punição” em razão do processo ter tramitado dentro dos prazos necessários para a progressão 
do docente. Em relação à política de pesquisa disse que, embora o quadro apresentado pelo 
conselheiro Luís Hamilton tenha sido dramático, a Universidade, de alguma forma, deverá buscar 
fomento para investir na pesquisa e na pós-graduação. Salientou que o fomento em grupo de 
pesquisa não pode ser disputado internamente. Enfatizou que precisam tirar dinheiro de algum 
lugar para que a Universidade não acabe; que isso é investimento na sobrevivência da 
Universidade. Sugeriu que haja uma verba para pesquisa; sessenta por cento desse valor 
destinado a grupos de pesquisa vinculados aos programas de pós-graduação e quarenta por 
cento destinados a grupos registrados, mas não vinculados aos PPGs. Salientou que se não pode 
haver concorrência interna e finalizou reiterando a necessidade de uma política séria de PPGs. O 
conselheiro Cláudio Albano disse concordar com a solicitação de votações nominais em nível de 
todos os conselhos e comissões uma vez que fica explicita a responsabilidade de cada voto a 
favor ou contra. O Pró-Reitor da PROPPI, conselheiro Madruga, em resposta as colocações do 
conselheiro Franck explicou que durante o SIEPE a Pró-Reitoria provocará debates nas áreas da 
pesquisa, da pós-graduação e da inovação e que gostaria de poder contar com o conselheiro 
Franck. Disse que não existe pós-graduação sem pesquisa. Informou que haverá uma reunião na 
FAPERGS já que ainda não existe aqui uma fundação, mas que há a promessa do professor 
Hansen, e que alguns campi já estão se mobilizando. Salientou a importância de buscarem 
recursos com organizações internacionais. Salientou que é importante fazer essa provocação no 
SIEPE. O conselheiro Marcus Querol também concorda com a sugestão de votação nominal. 
Sobre políticas para a pós-graduação disse que sempre foi favorável à criação dos cursos, mas 
que é preciso haver recursos para que possam manter esses cursos com qualidade. O 
conselheiro comentou sobre a qualidade de alguns cursos da graduação estão diminuindo e pediu 
que a graduação não seja esquecida. Lembrou que enquanto coordenador de pesquisa não 
precisou de recursos da Universidade para esses trabalhos, mas que a Instituição tem sim que ter 
essa disponibilidade. Que devem pensar em cada núcleo com as suas potencialidades 
disponibilizar uma parcela para todos. Finalizando agradeceu aos colegas diretores que viajaram 
até Brasília na captação de recursos externos. O Pró-Reitor da PROGEPE, conselheiro Luiz Lima 
explicou sobre a atual política de progressão da Universidade e disse que ficará atento à sugestão 
de que os docentes sejam avisados da aproximação do interstício para que não haja prejuízo para 
o servidor. O conselheiro Ronaldo Colvero lembrou que na primeira reunião com a atual Gestão 
falou da necessidade de as Pró-Reitorias adotarem as suas respectivas políticas e que se isso 
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tivesse sido feito hoje estariam debatendo outros assuntos. Salientou que criar políticas não é 
criar valores, mas é falar em plano de gestão, claro e transparente, políticas debatidas e votadas 
por todos os conselheiros e que atendam a todas as Unidades. O conselheiro Claudio Albano se 
disse contemplado com essas duas horas de debate, que no seu entendimento pela primeira vez 
estão debatendo o futuro e as estratégias da Universidade e que esse é o papel deste Conselho. 
Finalizando solicitou que seja estipulado um horário para o término da Reunião e que os assuntos 
pendentes, pela importância de cada um, sejam todos tratados como item 1 da pauta da próxima 
Reunião deste Pleno. A conselheira Ana Paula Ferreira salientou que já se posicionou contra as 
reuniões trimestrais e lembrou que no primeiro ano de Conselho Universitário as reuniões 
duravam dois dias e lá sim eram tratados assuntos sobre o futuro da Instituição, com ideias e 
pensamentos muito divergentes, mas que ao final de exaustivos debates chegavam a um 
consenso. Disse que é importante terem políticas, não interessando se gostam ou não delas, mas 
em que existindo podem ser debatidas. Fez questão de frisar que considerou um absurdo o edital 
de pesquisa 2017, com 9 dias para submissão, sendo que 4 caíram em finais de semana. Disse 
que assim como ela, vários professores da Universidade também desistiram de submeter projetos, 
inclusive por estarem sobrecarregados com carga horária em sala de aula e com orientações uma 
vez que não há política de gestão de pessoal para docentes. Disse que houve uma para 
distribuição docente, hoje esquecida, o que termina influenciando nos novos PPGs que não 
recebem os dois docentes previstos para os primeiros dois anos com o intuito de atenuar o 
trabalho dos docentes da graduação. Disse que hoje acumulam tudo o que têm na graduação com 
o que têm na pós-graduação. Salientou que não é uma crítica a esta Gestão, haja vista que essa 
política nunca existiu. Disse que saírem captando dinheiro externo não é política de pós-
graduação e não cria unidade na Instituição. Finalizando a conselheira solicitou que sejam 
alterados o Regimento Geral e o Regimento do CONSUNI para que as reuniões sejam, no mínimo 
bimestrais e que os próximos conselheiros se ocupem dessas questões como forma da 
Universidade conseguir se manter em atividade. A conselheira Débora Hoff disse que estão 
convergindo sobre vários temas de interesse institucional e que tem conversado com a Reitoria 
dobre a dinâmica das reuniões deste Conselho já que há uma riqueza nesse processo de 
discussão e que está sendo perdida sem ações efetivas e sem encaminhamentos. Salientou que 
este é um momento para revisões, não só da periocidade das reuniões, mas principalmente da 
dinâmica usada nesses encontros. Salientou que é necessário otimizar o tempo das sessões e 
que a Mesa precisa encontrar outro meio para passar os informes da Reitoria. Com relação às 
inclusões de pauta a conselheira sugeriu adotarem o prazo de uma semana antes da reunião para 
isso, bem como o envio de uma prévia dos assuntos que serão incluídos, pois dessa forma os 
conselheiros já conseguem formar uma ideia para o debate, inclusive com o estudo da legislação. 
Salientou que com esse espaçamento das reuniões estão perdendo o senso de comunidade 
acadêmica e que as dificuldades da multicampia precisam ser superadas de alguma forma. 
Comentou sobre as reuniões de dirigentes, anteriores ao CONSUNI, que quando definiam os 
rumos a serem seguidos todos se uniam em torno desses objetivos que passavam ser comuns. 
Na sequência o conselheiro Edson Paniágua lembrou que o Conselho tem um papel político e que 
as políticas institucionais precisam ser reavaliadas. O conselheiro Cláudio Albano, considerando 
as restrições orçamentárias, sugeriu que os informes tanto da Reitoria quanto dos conselheiros 
sejam encaminhados em forma de texto, com um ou dois parágrafos, 72 horas antes da reunião, 
pois com isso podem suprimir esses itens da pauta e agilizar a dinâmica das reuniões. A 
conselheira Cristine Schwanke disse que o senso acadêmico serve para todas as comissões e 
conselhos porque é preciso pensar a Universidade na base. O Presidente da Mesa, professor 
Maurício Vieira, propôs como encaminhamento que os pontos de pautas pendentes sejam 
debatidos na próxima reunião e que levará ao Presidente, professor Hansen, a manifestação para 
que a reunião seja realizada em dois dias consecutivos e que estes pontos sejam os primeiros da 
pauta. Sobre as votações nominais o professor Maurício disse que fará o encaminhamento ao 
Reitor. O conselheiro Ewerton retirou a inclusão de pauta sobre a estatuinte condicionada ao 
compromisso da Gestão para que, na próxima reunião, o assunto seja apresentado a fim de 
cumprirem o plano de gestão e fazerem a estatuinte na Universidade.  Sobre o calendário de 
eventos sugeriu a publicação na página da PROGRAD junto ao Calendário Acadêmico e que a 
PROEXT assuma essa responsabilidade. O Presidente sugeriu que a próxima reunião seja 
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realizada em um dia e meio ou dois dias e que as inclusões de pauta que não puderam ser 
tratadas hoje já sejam incluídas na próxima pauta. O conselheiro Diego Noronha disse que é 
preciso refletir, pois há tempos faz a solicitação de que as reuniões sejam realizadas com maior 
periodicidade e que a negação é em razão dos custos, entretanto, a proposta de dois dias de 
reunião também gera um gasto maior. Dessa forma o conselheiro sugeriu reuniões itinerantes e 
mais periódicas alegando que os custos não são mais as justificativas para que isso não 
aconteça. A conselheira Tanise Bussmann comprometeu-se, enquanto membro da CRN, a 
realizar um estudo sobre a periodicidade das reuniões, mas que para isso é preciso algum 
conselheiro encaminhar a proposta de alteração do Regimento até o final da primeira quinzena de 
novembro. A conselheira Ana Paula disse já ter enviado e-mail com essa solicitação, inclusive 
com a supressão dos artigos relacionados às Comissões Permanentes. Salientou que essa 
estrutura das Comissões não proporciona que as pessoas de fato participem do Conselho. 
Sugeriu que façam um rodízio e que cada conselheiro escolha um dos processos e faça a 
relatoria, conforme normatizado, mas que a atual estrutura coloca tudo para a Comissão de 
Regimentos e Normas. A conselheira questionou sobre qual é o processo a ser feito quando 
quiserem propor alguma alteração e comentou sobre uma tomada de decisão que implique em 
modificação de outra norma e que não esteja em pauta. Exemplificou com o caso das Empresas 
Juniores que deveriam incluir na Resolução de Encargos Docentes que a orientação a essas 
empresas também seria uma atividade de ensino e que na época a resposta que recebeu foi que 
a alteração da Resolução 69 não era objeto de pauta. Disse que normalmente os assuntos são 
encaminhados pelas Pró-Reitorias, mas que os conselheiros também podem fazer propostas.  
 
11.3 Para o conselheiro João Antônio Pereira muitos dos problemas que estão acontecendo são 
reflexos da falta de uma política de comunicação na Universidade mesmo com três cursos da área 
da Comunicação: Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Disse que mesmo 
com atividades diferentes esses Cursos podem contribuir bastante. Em razão do adiantado da 
hora o conselheiro solicitou que na próxima reunião a política de comunicação da Instituição seja 
objeto de pauta. Sobre a questão dos encargos docentes, o conselheiro solicitou que a 
PROGRAD formule uma resposta para que os coordenadores possam fazer a oferta dos cursos já 
considerando a contabilização das horas docentes.  
 
11.4 O Presidente solicitou que algum conselheiro enviasse um memorando à Secretaria do 
CONSUNI com a solicitação de alteração do Estatuto e do Regimento Geral para que possam 
votar a alteração de periocidade das reuniões. Com relação ao assunto proposto pelo conselheiro 
Franck de que as votações sejam nominais no âmbito da Universidade o Presidente disse que 
encaminhará o assunto ao Magnífico Reitor a fim de ser apreciado na próxima reunião. 
 

11.5 O Presidente solicitou a inclusão do sistema UAB: o Presidente explicou que precisa de 
aprovação e autorização dos conselheiros para solicitar o aditamento de vagas em um 
edital com a prerrogativa de envio de pedido até a data de 27 de outubro do corrente. 
Salientou que esses cursos não estão dentro do EaD Institucional mas nos polos do 
sistema UAB, onde a UNIPAMPA tem cursos da graduação e da pós-graduação em 
realização. Disse que quando esteve em Brasília juntamente com os diretores, a 
CAPES/DEAD, acenou com a possibilidade de a UNIPAMPA enviar um ofício com a 
ciência do Reitor, para os cursos da área da Educação Básica que ainda possam ser 
aditados dentro do edital vigente porque esse edital será encerrado na próxima semana. 
No primeiro semestre do próximo ano será aberto novo edital onde todas as 
universidades concorrerão e o fomento será para as áreas de todos os cursos da 
Educação Básica, isso é: Geografia, História, Matemática e Português. Em relação ao 
Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), salientou que tem 
um percentual menor de oferta no Sistema UAB. Disse, também, que a partir do próximo 
ano a CAPES fomentará que os professores da Pedagogia atuantes no segundo ciclo do 
Ensino Fundamental em áreas que não são as suas, possam realizar tais formações via 
Sistema UAB. Tendo em vista que a UNIPAMPA foi a última a aderir a esse edital, ainda 
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há a possibilidade de aditamento de algumas vagas para cursos da área da Educação 
Básica, na área da Licenciatura. O Diretor do Campus São Borja sinalizou que já está 
com o PPC pronto e aprovado nas instâncias e na PROGRAD, com possibilidade de 
implantar o Curso de Licenciatura em Geografia e aditando em alguns polos. O 
Presidente esclareceu que não há um fluxo para aprovação de cursos únicos e exclusivos 
para o Sistema UAB, mas que será criado no próximo ano, porque são ofertados nos 
polos da Universidade Aberta do Brasil e não nos polos institucionais da UNIPAMPA; e 
que temos para credenciar em mais sete campi, de modo institucional. Disse que desse 
diálogo, em tendo uma unidade que se comprometa em promover o curso, é possível 
então ter essas vagas desde que o polo do sistema UAB manifeste interesse. Informou 
também da possibilidade de ter bolsas para os professores conteudistas, professores 
formadores e para os tutores uma bolsa de 20 horas, extra da sua carga horária, da sua 
rotina de trabalho para cada componente curricular. Disse que na terça-feira quando 
sinalizaram a possibilidade de enviar esse documento no dia 27 e, como ainda não há um 
fluxo aprovado e o pedido é único e exclusivo para um aditamento no Sistema UAB, ainda 
há a possibilidade remota de solicitarmos o curso de adesão ao PNAP, que é da área do 
bacharelado em Administração Pública. Explicou que no fechamento do cômputo das 
vagas foram instruídos, caso haja interesse em aderir ao PNAP, que é um projeto pronto, 
com o PPC finalizado no Sistema UAB, e assim como o de Geografia, precisa de um 
vínculo de um professor da UNIPAMPA que coordenará o curso e poderá contratar, 
através de bolsas, docentes para atuarem nos componentes curriculares. Relatou que o 
Conselheiro Cháriston apresentará essa demanda ao Curso de Ciências Biológicas já no 
próximo ano. Ressaltou bem que é um pedido, caso a CAPES/DEAD entenda que há 
ociosidade ou sobra de vagas junto ao sistema; em que pese somente a aprovação do 
Conselho não caracteriza o início do curso. Pediu permissão/aprovação para envio do 
documento à CAPES destes dois novos modelos que ainda a Universidade não tem: o 
Curso de Licenciatura em Geografia – único e exclusivo para o sistema UAB e o de 
Bacharelado em Administração Pública da rede PNAP; salientando que o prof. Tiago já se 
colocou à disposição para coordenar o referido curso e convidar demais professores da 
área da administração e que já dialogou com a professora Débora. Também comentou 
que serão capturados recursos de custeio do sistema UAB/CAPES. A Professora Ana 
Cristina sinalizou que tem interesse também na oferta do curso de Licenciatura em 
Pedagogia. O Presidente do Conselho colocou em regime de aprovação e não teve 
nenhuma objeção. Desta forma, foi aprovado o pedido de aditamento para os cursos de 
Licenciatura em Geografia e Licenciatura de Pedagogia, na modalidade de educação a 
distância somente no sistema UAB. Também foi aprovado o curso disponibilizado pela 
CAPES/DEAD de Administração Pública, Bacharelado, usando o PPC e diretrizes da 
CAPES. 
 

Nada mais havendo a tratar, às 21 horas e 15 minutos, foi encerrada a Reunião e redigida 
a presente Ata, assinada pelo Vice-Presidente do CONSUNI no exercício da Presidência, 
Professor Maurício Aires Vieira, e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária 
Executiva do Conselho Universitário. As declarações desta Reunião estão gravadas e 
disponíveis para consulta. 
 

Maurício Aires Vieira 
Vice-Presidente do CONSUNI no exercício da Presidência 
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Secretária Executiva do CONSUNI 


