
 
 

ATA Nº 84 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

Data: 30 de agosto de 2018. 

Local: Auditório – Campus Bagé 

Horário: 9 horas 
 

Presentes: Marco Antonio Fontoura Hansen, Presidente; o Decano do Conselho Universitário 

Victos Paulo Kloeckner Pires; os diretores das Unidades: Cláudio Sonáglio Albano, Thiago Antônio 
Beuron, Carla Pohl Sehn, Ana Cristina da Silva Rodrigues, Rafael Vitória Schmidt, Cháriston 
André Dal Belo e Marcus Vinícius Morini Querol; o Decano do Conselho de Campus do Campus 
Alegre, Carlos Aurélio Dilli Gonçalves e o Coordenador Acadêmico do Campus Caçapava do Sul, 
Ricardo Machado Ellensohn; os representantes das Comissões Superiores: de Pesquisa, Djeisson 
Hoffmann Thomas e de Extensão, Cristine Machado Schwanke; os Pró-Reitores: Evelton 
Machado Ferreira, Luiz Edgar Araújo Lima, José Waldomiro Jiménez Rojas, Pedro Roberto de 
Azambuja Madruga, Amélia Rota Borges de Bastos, Diogo Alves Elwanger e Rafael Lucyk Maurer; 
os representantes docentes: Adriana Gindri Salbego, Alessandro Bof de Oliveira, Algacir José 
Rigon, Douglas Mayer Bento, Edson Romário Paniágua, Franck Maciel Peçanha, João Antônio 
Gomes Pereira, Jônatas Marques Caratti, Juan Saavedra del Aguila, Márcio André Rodrigues 
Martins, Rolando Larico Mamani, Simone Silva Alves e Telmo Egmar Camilo Deifeld; os 
representantes TAE: Camila da Costa Lacerda Tolio Richardt, Carlos Cardoso da Costa e Silva 
Júnior, Cíntia Saydelles da Rosa, Clever Martins Leitzke e Ronei Pinto da Silva; os representantes 
discentes: Fernanda Moreira Gomes, Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong, Maicon Venes 
Pereira e Valéria Vinci Zinelli da Costa. 
 
Registramos as ausências justificadas dos conselheiros convocados: Maurício Aires Vieira, 

Roberlaine Ribeiro Jorge, Aline Lopes Balladares, Ronaldo Bernardino Colvero, Muriel Pinto, 

Sandro da Silva Camargo, Luís Hamilton Tarragô Júnior, Ricardo Howes Carpes, Sandro Burgos 

Teixeira, Nádia Bucco, Carmen Regina Dorneles Nogueira, Ivonir Petrarca dos Santos, Maria do 

Socorro Farias, Nádia Rosana Fernandes de Oliveira, Sátira Pereira Machado, Wilber 

Tapahuasco, Pierre Correa Martin, Tanise Brandão Bussmann, Sandro Silva da Cunha, Diogo 

Gabriel Sperandio e Cláudia Maydana Mendes. 

Registramos a presença da servidora Gabriela Giacomini de Macedo. 

1. Posse dos novos conselheiros:  
1.1 Membro Nato: professor Ricardo Machado Ellensohn, Coordenador Acadêmico do 
Campus Caçapava do Sul; professor José Waldomiro Jimenez Rojas, Pró-Reitor de Planejamento 
e infraestrutura; professor Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, decano do Conselho de Campus do 
Campus Alegrete. 
1.2 Representação da Comissão Superior de Pesquisa: professor Djeisson Hoffmann 
Thomas. 
1.3 Representação Docente: professor Juan Saavedra del Aguila. 
1.4 Representação TAE: os técnicos-administrativos em educação Camila da Costa Lacerda 
Tolio Richardt e Carlos Cardoso da Costa e Silva Júnior. 
 
2. Recomposição de Comissão: 
2.1 CRN: um membro docente em substituição a professora Nádia Rosana Fernandes de 

Oliveira. O nome da conselheira Simone Alves foi aprovado. Entretanto, no decorrer da reunião a 
conselheira Simone solicitou que outro conselheiro assumisse a CRN, haja vista que desejava 
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participar da Comissão Especial para a Política Institucional de Educação à Distância – EAD. 
A conselheira Ana Cristina da Silva Rodrigues então se colocou à disposição da Comissão. 
Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os conselheiros 
convocados: Rafael Schmidt, Diogo Elwanger, Alessandro Bof de Oliveira, Franck Maciel 
Peçanha, Camila Richardt, Yuan Tong e Maicon Pereira. 

 
3. Informações da Reitoria: 

3.1 O Presidente informou que a implantação do Serviço Eletrônico de Informações (SEI) 
deverá acontecer até o dia 1º de janeiro de 2019. Solicitou que as Unidades se empenhem nas 
capacitações e que os diretores repliquem essa informação. 
 
4. Informações dos Conselheiros:  

4.1 O conselheiro Franck Peçanha registrou que neste semestre ingressou no Curso de 
Veterinária do Campus Uruguaiana um aluno autista; informou que a coordenação do curso teve a 
iniciativa de promover um encontro com o discente e sua família com docentes do curso e dos 
técnicos que lá trabalham, quando tiveram conhecimento dos gostos e necessidades do aluno; 
logo em seguida aconteceu uma palestra sobre autismo para o corpo docente e acadêmicos dos 
primeiros semestres, que terão mais contato com esse aluno. Ressaltou a importância de ações 
inclusivas como essa e finalizou elogiando a atitude da coordenação salientando que essas 
atitudes devem ser seguidas por toda a UNIPAMPA e copiadas pelas demais Universidades. 
4.2 O conselheiro Márcio Martins informou que ontem encerrou o fórum das licenciaturas e 

agradeceu à PROGRAD e à direção do campus Bagé; informou que o próximo será em setembro 
de 2019 e que um dos fortes temas a serem debatidos será acessibilidade e inclusão. Também 
informou que o MEC tomou conhecimento do Projeto Conexões e que está enviando uma equipe 
para fazer uma observação in loco, possivelmente no início de outubro, já que consideraram a 

leitura do Projeto muito positiva. 
4.3 O conselheiro Juan del Aguila deu conhecimento sobre o início da  primeira especialização 
do Curso de Enologia do Campus Dom Pedrito. Ainda sobre o Curso de Enologia informou que 
estão participando do 41º Congresso Mundial da Uva e do Vinho; a delegação formada por 
discentes, docentes e técnicos apresentará mais de 20 científicos produtos de pesquisas, TCCs, 
bolsas de iniciação científica, e trabalhos de pós-graduação (mestrado e doutorado). Também 
informou que já estão trabalhando para participarem do 42º Congresso Mundial da Uva e do Vinho 
que acontecerá em Genebra/Suíça, em julho de 2019 e solicitou ajuda à Gestão para a finalização 
do complexo enológico. 
4.5 O conselheiro Marcus Querol registrou que a aula inaugural do Campus Uruguaiana teve a 

participação do Centro de Valorização da Vida; disse que em dado momento da palestra 25% das 
pessoas presentes disseram que já tentaram suicídio, o que é um índice impressionantemente 
alto. Solicitou à Mesa que o assunto possa retornar para debate. 
4.6 O conselheiro Cháriston Dal Belo agradeceu à Reitoria e à direção do Campus Alegrete 

por terem proporcionado a realização de um trabalho de marketing institucional junto à Expointer. 
Informou que as obras do trevo de acesso ao Campus São Gabriel foram reiniciadas e agradeceu 
pelo empenho da Reitoria e da Prefeitura de São Gabriel junto ao DNIT para que isso 
acontecesse. O Presidente agradeceu e comentou que o espaço físico utilizado pela Universidade 
no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil foi conseguido sem qualquer custo para a 
Instituição graças ao esforço da direção do Campus Alegrete em parceria com a Associação dos 
Arrozeiros de Alegrete. 
4.7 O Pró-Reitor da PROPPI, conselheiro Pedro Madruga informou que representou o 
Magnífico Reitor na 4ª Edição do Simpósio de Empreendedorismo e Inovação da Campanha, nos 
dia 28, 29 e 30 de agosto, no IFSul Campus Bagé. O Presidente agradeceu aos conselheiros 
Madruga, Albano e Ivonir pela representatividade no evento. 
 
Neste momento foi empossada a TAE Camila Tolio Richardt.  

 
5. Inclusões e Exclusões de Pauta: 
5.1 O conselheiro Pedro Madruga solicitou a exclusão item 7.2 que trata de alteração na 

Resolução 51/2012 – Concessão de Títulos de Dignidades. 
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5.2 O conselheiro Telmo Deifeld solicitou a inclusão do assunto: migração da plataforma SIE 

para a plataforma GURI. 
5.3 O conselheiro Franck Peçanha solicitou incluir um debate sobre as exigências para 

apresentação de trabalhos no SIEPE e sobre a obrigatoriedade de submissão de projetos de 
ciências sociais e humanas para avaliação no CEPE. 
5.4 O conselheiro João Antônio Pereira incluir sobre a qualidade de vida do servidor e reflexão 
sobre o cotidiano da vida docente. 
5.5 O conselheiro Cláudio Albano solicitou passar informe sobre o trabalho da Comissão 
Especial para a Efetivação de Políticas para Ocupação de Vagas Discentes, Retenção e Evasão. 
 
Às 9h40min registramos a chegada dos conselheiros Rafael Schmidt e Yuan Tong. 
 
RESULTADO: Todas as inclusões e o pedido de exclusão foram aprovados por UNANIMIDADE. 
Ausente no momento da votação o conselheiro convocado Diogo Elwanger. 
 
Às 9h45min registramos a chegada do Pró-Reitor Adjunto da PRAEC, conselheiro Diogo 
Elwanger. 
 

ORDEM DO DIA 
 

6. Gabinete da Reitoria: 
6.1 Processo: 23100.002023/2018-63. Origem: GR. Objeto: Apreciação da indicação da 

servidora Gabriela Giacomini de Macedo para ocupar o cargo de Titular da Auditoria da 
UNIPAMPA (AUDIN). 
Resultado: aprovada a indicação da servidora. Abstiveram-se os conselheiros: Cháriston Dal 

Belo, Jônatas Caratti e Camila Richardt. Ausente no momento da votação o conselheiro 
convocado: Cláudio Albano. 
 
7. Pautas CONSUNI:  
7.1 Contingenciamento do PNAES e Assistência Estudantil: conselheiro professor Jônatas 

Caratti. O conselheiro questionou qual é o impacto de não priorizar o subsídio parcial nas 
refeições do RU para a permanência dos estudantes. O conselheiro Diogo Elwanger explicou que 
na verdade é um congelamento e não contingenciamento, que é a suspensão da verba pelo 
Governo Federal por questões fiscais. Disse que não estão tendo evolução do orçamento de 
acordo com a inflação; também explicou como funciona o Programa de Políticas de Assistência 
Estudantil; que o PNAES diz para priorizarem os estudantes que estão em vulnerabilidade 
socioeconômica. Explicou que basicamente a Universidade tem duas modalidades de assistência 
estudantil: a restrita que é para os estudantes que passam por uma avaliação socioeconômica e 
uma universal que é para todos os estudantes. Salientou que todos os alunos que solicitaram 
subsídio integral e que passaram pelo Edital Plano de Permanência, pela avaliação 
socioeconômica (renda per capita de 1,5 salários mínimos), que apresentaram documentação 
completa foram contemplados; que a Universidade entende que esses quase 2 mil estudantes 
contemplados com subsídio integral sim com a permanência na Universidade ameaçada. 
Continuando disse concordar que política parcial dos RUs é muito importante, tanto que a 
UNIPAMPA fez a opção de colocar verba de custeio para subsidiar o déficit de R$ 1.000.000,00 

para este ano e de algo em torno de R$ 4.000.000,00 para o próximo ano. Salientou que se a 
Reitoria não tivesse feito isso uma refeição custaria R$ 8,50 o que culminaria com o fechamento 
dos RUs. Disse que os restaurantes só se sustentam com a política parcial; que o maior RU da 
UNIPAMPA, o do Campus Uruguaiana, ainda não está em funcionamento; que o de Santana do 
Livramento também não está em funcionamento; que em 2019 e 2020 teremos as moradias 
estudantis próprias o que significará um aumento da necessidade de investimento na assistência 
estudantil. Concluindo disse que dentro dessa situação de restrição econômica tiveram que 
garantir o público que passa pela avaliação socioeconômica; que atualmente a Universidade 
subsidia 64% do valor das refeições servidas. O Presidente explicou que a Reitoria da UNIPAMPA 
buscou de todas as maneiras e junto à ANDIFES está trabalhando na busca de melhorar essa 
situação da assistência estudantil; que a própria comissão que trata da assistência estudantil na 
ANDIFES fez uma ação forte na procura de recursos adicionais e buscam que liberação de pelo 
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menos o índice da inflação; que a Universidade continuará buscando atender aos alunos em 
situação de vulnerabilidades. O conselheiro Jônatas sugeriu que o conceito de vulnerabilidade 
seja repensado. O Presidente explicou que esperam que o MEC forneça as diretrizes para que 
possam efetuar a avaliação por faixas. Manifestaram-se ainda o Presidente e os conselheiros 
Franck Peçanha, Marcus Querol, Maicon Pereira e Diogo Elwanger.  
 
A reunião foi interrompida das 10h30 às 11h05. 
 
7.1.1 Editais da PROPPI e Organização das Especializações: o conselheiro professor 

Jônatas Caratti solicitou esclarecimentos sobre as mudanças nos cronogramas de editais da 
CAPES. O conselheiro também comentou sobre a quantidade de atribuições de quem está na 
coordenação de alguma especialização e questionou a falta de estrutura, inclusive física; 
considera importante uma política de valorização dos coordenadores de especializações e melhor 
estruturação das especializações lato sensu. O Pró-Reitor Pedro Madruga explicou que não 
podem mexer nos prazos da CAPES e que a PROPPI prefere sofrer críticas a perder algum edital; 
que existe um rito a ser cumprido e que a análise da PF é indispensável. A conselheira Ana 
Cristina Rodrigues solicitou que seja reforçada a ideia de estabelecimento de políticas efetivas de 
maior valorização para os cursos lato sensu, onde possam pensar inclusive na questão dos 

encargos docentes dos coordenadores, dos professores e da relação com essa carga-horária que 
se estabelece.  
7.1.2 Situação das Normas de Graduação: o conselheiro Jônatas solicitou informações sobre 
o andamento das alterações na Resolução 29/2010. A Pró-Reitora Adjunta da PROGRAD, 
conselheira Amélia de Bastos, explicou que a Resolução 29, que trata das Normas de Graduação 
está sendo desmembrada e transformada em várias pequenas resoluções; que já normatizaram 
colação de grau e diplomação e ambas já estão na CRN; fluxo dos PPCs já foi analisado pela 
CSE e encaminhado à CRN; que já foi apresenta uma nova resolução de estágios, atendendo as 
peculiaridades de alguns campi com necessidades de estágios de até 40 horas e incorporando 
todas as determinações da Lei 11788/2008 e incluindo a EaD, que até então não era contemplada 
nessa Resolução; sobre a parte que trata dos processos acadêmicos e a que trata da organização 
didático-pedagógica informou que já receberam as pontuações feitas pelas unidades. Com 
relação à organização didático-pedagógica, em razão de demandas urgentes, disse que 
realizaram algumas modificações na Resolução 29 e que passarão por este Conselho, mas que 
integrarão a nova resolução, sendo elas as questões da integralização, da matrícula de alunos 
com deficiências e exclusão do CID nas licenças médicas. Salientou que a PROGRAD tem sido 
muito ativa e que essas modificações que têm impacto imediato nas unidades estão sendo 
trabalhadas para atender essas demandas; informou que a DEaD já recebeu uma das partes da 
organização  didático-pedagógica para debate de oferta de componentes curriculares presenciais 
para a EaD e oferta de componentes à distância para cursos presenciais; que outras áreas 
precisam ser mobilizadas para que de fato se tenha uma resolução que responda à atualidade da 
Instituição. Finalizando a conselheira anunciou que todas as orientações da PROGRAD passarão 
a ser publicizadas na página da Pró-Reitoria a fim de que essas orientações não se percam 
temporalmente.  
 
Às 11h25min registramos a saída da conselheira Cristine Schwanke.  
 
7.2 Alteração do Inciso VI do Art. 9º da Resolução 51/2012 (Normas para a Concessão de 
Títulos Honoríficos e Dignidades Universitárias): Pró-Reitor da PROPPI, professor Pedro 

Roberto Madruga. Excluído da pauta. 
7.3 Determinação de novo percentual de vagas para acadêmicos com deficiência: o 

conselheiro professor Franck Maciel Peçanha explicou que buscou junto à PROGRAD a forma de 
distribuição das vagas na Universidade: 50% das vagas são de ampla concorrência, a outra 
metade é para quotas; que dentro das quotas há a modalidade para pessoas com deficiência e 
dentro dessa há sub-modalidades: pessoa negra com deficiência, pessoa com deficiência vinda 
de escola pública e tantas outras. Disse que a pessoa com deficiência que não está nessa 
condição está dentro dos 2% o que é um número muito pequeno de vagas muito embora 
tenhamos hoje o percentual de 14% das vagas destinadas a deficientes há uma real diminuição 
da oferta, pois, uma vez que se elas não sejam preenchidas, entram na ampla concorrência. Disse 
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que deveriam ser distribuídas para outros cursos e que é preciso se aproximar dos 23,8% de 
pessoas portadoras de deficiência que vivem na metade sul do estado. Solicitou o aumento do 
percentual de 2 para 5% para os deficientes que não estão dentro das quotas pois isso aumenta 
uma vaga para cada curso; que o assunto seja levado à ANDIFES para mudança da portaria e 
que as vagas para deficientes só passem para ampla concorrência depois de passarem por todas 
as modalidades para pessoas com deficiência. Encaminhamento: a Pró-Reitora Amélia sugeriu 

estudo através da Divisão de Processos Seletivos da viabilidade técnica e jurídica, pois há toda 
uma legislação a ser seguida. Disse que é preciso discutir o atendimento pedagógico à pessoa 
com deficiência e solicitou aumento da equipe técnica do NInA e finalizou informando que a 
PROGRAD está trabalhando em uma proposição de adequação curricular para pessoas 
deficiência. 
 
8. Apreciação de Atas: 
8.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata nº 21, da 21ª Reunião 
Extraordinária – Sessão Solene de Concessão do Título de Doutor Honoris Causa a José Alberto 

Mujica Cordano, realizada em 21 de novembro de 2017, em Santana do Livramento. 
Resultado: aprovada com abstenção dos conselheiros Amélia de Bastos, Rafael Maurer, Juan del 
Aguila, Camila Richardt e Carlos da Costa e Silva Júnior. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Douglas Bento e Yuan Tong. 
8.2 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata nº 83, da 83ª Reunião 

Ordinária, realizada em 28 de junho de 2018, em Bagé.  
Resultado: aprovada com a alteração solicitada via mensagem eletrônica pela conselheira Tanise 

Bussmann e que passa a integrar esta Ata. Abstiveram-se os conselheiros: Carlos Aurélio Dilli, 
Ricardo Ellensohn, Djeisson Thomas, Juan del Aguila, Camila Richardt, Carlos da Costa e Silva 
Júnior e Ronei da Silva. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Douglas 
Bento e Yuan Tong. Atendendo o encaminhamento do item 12.6 desta ata nº 83, foi formada a 

Comissão Especial para a Política Institucional de Educação à Distância. Inscreveram-se os 
conselheiros: Edson Paniágua, Camila Richardt, Carlos Dilli, Maicon Pereira, Márcio Martins, 
Amélia de Bastos e Franck Peçanha. O Presidente solicitou a inclusão dos docentes: Maria do 
Socorro Farias Marques pela DEaD  e Rafael Ferraz pela UAB. Nesse momento a conselheira 
Simone Alves solicitou integrar essa Comissão, entretanto para conseguir efetivamente contribuir 
solicitou que algum outro conselheiro ocupasse o seu lugar na Comissão de Regimentos e 
Normas, tendo sido atendida pela conselheira Ana Cristina Rodrigues. 
Resultado: aprovados por UNANIMIDADE todos os nomes inscritos e a substituição da 

conselheira Simone Alves na CRN pela conselheira Ana Cristina Rodrigues. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Douglas Bento, Yuan Tong e 
Marco Hansen. 
8.3 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata nº 26, da 26ª Reunião 

Extraordinária, realizada em 09 de julho de 2018, em Bagé. 
Resultado: aprovada com abstenção dos conselheiros: Carlos Dilli, Djeisson Thomas, Amélia de 

Bastos, Jônatas Caratti, Juan del Aguila, Telmo Deifeld, Camila Richardt e Carlos da Costa e Silva 
Júnior. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Thiago Beuron, Marcus 
Querol, Douglas Bento e Marco Hansen. 
 
9.  Comissão de Relações Universidade-Sociedade:  
9.1 Processo: 23100.000986/2018-22. Origem: PROPPI. Objeto: Edital de Chamada Pública 
para Credenciamento de Fundações de Apoio junto à UNIPAMPA. Parecer: favorável à 

aprovação. Manifestaram-se sobre o limite máximo para a taxa cobrada os conselheiros: Djeisson 
Thomas, Pedro Madruga, Marcus Querol e o Presidente professor Marco Antonio Hansen.    
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os conselheiros: 

Claudio Albano, José Rojas, Douglas Bento e Maicon Pereira.   
9.2 Processo: 23100.001282/2018-77. Origem: DEaD. Objeto: Acordo de Cooperação 
Técnica entre a UNIPAMPA e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Parecer: favorável à aprovação. 
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os conselheiros 

convocados: Ricardo Ellensohn. José Rojas, Douglas Bento, Cíntia da Rosa e Maicon Pereira. 
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9.3 Processo: 23100.002495/2018-16. Origem: Gabinete da Reitoria. Objeto: Afastamento 

do país do Reitor Marco Antonio Hansen para participação na Missão Institucional para a China e 
participação na Cerimonia do Memorial Confucius. Parecer: favorável à aprovação. O Presidente 

salientou que este afastamento não tem nenhum custo de passagens ou diárias para a 
Universidade. No momento da votação o Presidente, por declarar-se impedido, retirou-se da 
reunião e a presidência da Mesa foi assumida pelo Decano do Conselho. 
Resultado: aprovado o afastamento com voto contrário da conselheira Ana Cristina Rodrigues. 
Abstiveram-se os conselheiros: Jônatas Caratti e Telmo Deifeld. Ausentes no momento da 
votação os conselheiros convocados: Ricardo Ellensohn, José Rojas, Douglas Bento e Maicon 
Pereira. 
 
10. Comissão de Regimentos e Normas: 
10.1 Processo: 23100.000078/2011-62. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: Regimento 
Interno do Hospital Veterinário (HUVet) da UNIPAMPA. Parecer: favorável à aprovação. 
Resultado: O conselheiro Franck Peçanha solicitou vistas ao processo. 

Manifestou-se a conselheiro Marcus Querol. 
10.2 Processo: 23100.002497/2013-09. Origem: Comissão Especial para atualização da 
Resolução 69/2014. Objeto: Proposta de Nova Resolução de Revalidação de Diplomas de 
Graduação e Reconhecimento de Diplomas Pós-Graduação stricto sensu, expedidos por 
estabelecimentos estrangeiros de Ensino Superior. Parecer: favorável à aprovação. 
Resultado: aprovada a nova resolução. Abstiveram-se os conselheiros: Djeisson Thomas, Franck 
Peçanha, Juan del Aguila, Rolando Mamani e Camila Richardt. Ausentes no momento da votação 
os conselheiros convocados: Douglas Bento e Maicon Pereira. 
10.3 Processo: 23100.001890/2015-39. Origem: PROGRAD. Objeto: Alteração do Art. 97 da 
Resolução 29/2011 (Normas Básicas de Graduação, Controle e Registro de Atividades 
Acadêmicas). Parecer: favorável à aprovação. 
Resultado: aprovada a alteração. Abstiveram-se os conselheiros: Telmo Deifeld e Valéria Vince. 
Ausentes no momento da votação os conselheiros: Cláudio Albano, Douglas Bento e Maicon 
Pereira. 
10.4 Processo: 23100.002977/2015-23. Origem: Comissão Gestora da Jornada Flexibilizada. 
Objeto: Alteração da Resolução 145/2016 (Regulamento para a implantação da Jornada 
Flexibilizada aos Técnicos Administrativos em Educação da UNIPAMPA). Parecer: favorável à 

aprovação. Manifestaram-se as conselheiras Cíntia da Rosa e Carla Sehn. O Presidente explicou 
que é necessário haver transparência e que o assunto do ponto eletrônico está sendo tratado. 
Resultado: aprovada a alteração. Abstiveram-se os conselheiros: Djeisson Thomas, Franck 

Peçanha, Juan del Aguila, Telmo Deifeld e Fernanda Gomes. Ausentes no momento da votação 
os conselheiros convocados: Douglas Bento, João Antônio Pereira e Maicon Venes Pereira. 
10.5 Processo: 23100.001408/2014-80. Origem: CPPD. Objeto: Alteração da Resolução 
80/2014 (Programa de Avaliação de Desempenho para fins de Desenvolvimento na Carreira dos 
Professores da UNIPAMPA). Parecer: favorável à aprovação.  
Resultado: o conselheiro Franck Peçanha solicitou vistas ao processo. 
10.6 Processo: 23100.002604/2016-33. Origem: CPPD. Objeto: Alteração da Resolução 

75/2014 (Normas Gerais de Promoção Funcional para a Classe de Professor Associado e 
Progressão Funcional na Classe de Professor Associado). Parecer: favorável à aprovação.  
Resultado: o conselheiro Franck Peçanha solicitou vistas ao processo. 
10.7 Processo: 23100.001748/2017-53. Origem: PROEXT. Objeto: Minuta de Regimento do 
Portal PUBLICA-SE. Parecer: favorável à aprovação com as alterações sugeridas. Manifestaram-

se os conselheiros: Edson Paniágua, Rafael Maurer, Juan del Aguila e Cíntia da Rosa.  
Resultado: aprovado o regimento. Abstiveram-se os conselheiros: Carlos Dilli, Djeisson Thomas, 

Edson Paniágua, Franck Peçanha, João Antônio Pereira, Jônatas Caratti, Juan del Aguila, 
Rolando Mamani, Simone Alves e Telmo Deifeld. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Douglas Bento, Camila Richardt, Fernanda Gomes e Maicon Pereira. 
10.8 Processo: 23100.002241/2017-17. Origem: PRAEC. Objeto: Proposta de Resolução do 
Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA). Parecer: favorável à aprovação. Manifestaram-
se os conselheiros: Cíntia da Rosa, Diogo Elwanger, Algacir Rigon, Amélia de Bastos; o 
Presidente, professor Hansen e Franck Peçanha.  
Às 13h40min a reunião foi suspensa e retomada às 14h45min. 
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Manifestaram-se novamente o Presidente Marco Hansen, a Pró-Reitora Amélia de Bastos, os 
conselheiros Franck Peçanha e Carla Sehn e o Pró-Reitor Diogo Elwanger. 
Resultado: aprovada a resolução do PDA com alterações. Absteve-se o conselheiro Juan del 

Aguila. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, José 
Rojas, Pedro Madruga, Carlos da Costa e Silva Júnior, Clever Leitzke e Ronei da Silva. 
10.9 Processo: 23100.002446/2018-83. Origem: DAEINTER. Objeto: Minuta de Resolução de 
Políticas Linguísticas da UNIPAMPA. Parecer: favorável à aprovação. Manifestaram-se os 
conselheiros Jônatas Caratti e Luiz Lima. Foi passada a palavra à professora Kátia Morais, 
Coordenadora de Relações Internacionais da DAEINTER, que explicou como a proposta foi 
composta. 
Resultado: aprovada a proposta com abstenção dos conselheiros: Djeisson Thomas, Juan del 
Aguila e Camila Richardt. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Rafael 
Schmidt, Pedro Madruga, Carlos da Costa e Silva Júnior e Clever Leitzke. 
 
11 Comissão Eleitoral Geral: (vídeo 8 – 017:32) 
11.1 Processo: 23100.001765/2018-71. Origem: CEG/CEL Campus Alegrete. Objeto: 

Avaliação de recurso da professora Divane Marcon, referente ao Edital 03/2018 (Eleição para 
preenchimento da vaga de Coordenador Acadêmico do Campus Alegrete). Pareceres PROGEPE 
e PF/UNIPAMPA: desfavoráveis ao recurso da servidora. O Pró-Reitor de Administração e 

membro da CEG, conselheiro Evelton Ferreira relatou os fatos ocorridos. Também se 
manifestaram os conselheiros: Telmo Deifeld, Franck Peçanha, Camila Richardt, Márcio Martins, 
Claudio Albano, Diogo Elwanger, Ricardo Ellensohn, Ana Cristina Rodrigues, Victor Pires e 
Marcus Querol.  
Resultado: a maioria dos conselheiros seguiu os pareceres da PROGEPE e da Procuradoria 
Federal/UNIPAMPA, contrários ao recurso da servidora. Abstiveram-se os conselheiros: Carlos 

Dilli, Cristine Schwanke, Amélia de Bastos, Alessandro Bof de Oliveira, Douglas Bento, Clever 
Leitzke, Ronei da Silva, Fernanda Gomes e Marco Antonio Hansen. Os conselheiros Djeisson 
Thomas, Juan del Aguila, Telmo Deifeld e Maicon Venes Pereira votaram favoráveis ao recurso. 
Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Simone Alves, 
Yuan Tong e Valéria Vinci.  
 
12 Comissão Superior de Ensino: 
12.1 Processo: 23100.002439/2015-39. Origem: Campus São Borja. Objeto: Proposta de 
alteração do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. Parecer: 
favorável à aprovação. 
Resultado: aprovada a alteração do Regimento. Abstiveram-se os conselheiros> Djeisson 

Thomas, Camila Richardt e Fernanda Gomes. Ausentes no momento da votação os conselheiros 
convocados: Rafael Schmidt, Simone Alves, Yuan Tong, Valéria Vince e Victor Pires. 
12.2 Processo: 23100.002594/2017-17. Origem: PROGRAD. Objeto: Retificação do 

Calendário Acadêmico 2018, para atender ao número de dias letivos previstos para o mês de 
setembro, bem como para manter a data de término das aulas do segundo semestre letivo regular 
no dia 22 de dezembro. Parecer: favorável à aprovação. 
Resultado: aprovada a retificação. Absteve-se o conselheiro Thiago Beuron. Ausentes os 

conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Simone Alves, Yuan Tong, Valéria Vinci e Victor Pires. 
12.3 Processo: 23100.001534/2018-68. Origem: Campus Bagé. Objeto: Proposta de Curso 

Novo – Especialização em Gestão de Processos Industriais Químicos (ESPPIQUIM), modalidade 
EaD. Parecer: favorável à aprovação. 
12.4 Processo: 23100.001581/2018-10. Origem: Campus São Borja. Objeto: Proposta de 
Especialização em Mídia e Educação. Modalidade EaD. Parecer: favorável à aprovação. 
Resultado: aprovados em bloco os itens 12.3 e 12.4. Absteve-se a conselheira Cíntia da Rosa. 

Votos contrários dos conselheiros: Algacir Rigon, Franck Peçanha, Rolando Mamani e Telmo 
Deifeld. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Yuan 
Tong, Maicon Peeira, Valéria Vinci e Victor Pires. 
12.5 Processo: 23100.001846/2018-71. Origem: Campus Bagé. Objeto: Alteração do PPC do 
Curso de Física – Licenciatura. Parecer: favorável à aprovação. 
12.6 Processo: 23100.001847/2018. Origem: Campus São Borja. Objeto: Alteração do PPC 
do Curso de Ciências Humanas – Licenciatura. Parecer: favorável à aprovação. 
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Resultado: aprovados em bloco por UNANIMIDADE os itens 12.5 e 12.6. Ausentes no momento 

da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Adriana Salbego, Yuan Tong, Maicon 
Pereira, Valéria Vinci e Victor Pires. 
 
13. Gabinete da Reitoria: 
13.1 Processo: 23100.002594/2017-17. Origem: PROGRAD. Objeto: Aprovar o ato nº 
18/2018, assinado ad referendum do Conselho Universitário – Retificação do Calendário 
Acadêmico 2018, no que se refere ao ajuste da data de matrícula do Processo Seletivo 
Complementar (PSC), Reopção, Modalidade e regime Especial. Parecer CSE: favorável à 

aprovação.  
13.2 Processo: 23100.001890/2015-39. Origem: PROGRAD. Objeto: Aprovar o ato nº 
20/2018, assinado ad referendum do CONSUNI – Alteração do Art. 45 da Resolução 29/2011 

(Normas Básicas de Graduação, Controle e Registro das Atividades Acadêmicas, referente a 
prioridade de matrícula em componentes curriculares. Parecer CSE: favorável à aprovação.  
13.3 Processo: 23100.003442/2017-31. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Alteração 

da Resolução 186/2017 (Calendário Anual das Reuniões do CONSUNI/2018), no que se refere as 
reuniões de dezembro. 
Resultado: votados em bloco os itens 13.1, 13.2 e 13.3 foram aprovados. Absteve-se o 

conselheiro Djeisson Thomas. Ausentes os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Adriana 
Salbego, Ronei da Silva, Yuan Tong, Maicon Pereira e Valéria Vinci. 
13.4 Processo: 23100.003603/2017-97. Origem: DEaD. Objeto: Criação de Polo EaD no 
Campus Caçapava do Sul.  
Resultado: aprovado com votos contrários dos conselheiros: Algacir Rigon, Franck Peçanha, 

Jônatas Caratti e Rolando Mamani. Abstiveram-se: Djeisson Thomas, Adriana Salbego, Telmo 
Deifeld e Cíntia da Rosa. Ausentes os conselheiros convocados: Cláudio Albano, Rafael Schmidt, 
José Rojas e Ronei da Silva. 
 
14 Assuntos Gerais – Inclusões de Pauta: 
14.1 Conselheiro Telmo Deifeld sobre a migração da plataforma SIE para GURI: O conselheiro 

salientou que muito já foi feito, mas que a transição para a plataforma GURI tem tido alguns 
problemas como geração de relatórios, planilhas, atualização de arquivos e outros. Disse que 
dessa maneira a plataforma GURI não está atendendo as coordenações e secretarias 
acadêmicas. Foi passada a palavra ao servidor Piero Salaberri, da DTIC, que explicou ser um 
processo trabalhoso e que estão tentando levar as aplicações mais complexas para o GURI, 
embora não tenham pleno acesso ao código uma vez que o sistema não é aberto. Explicou que 
este ano levaram o processamento das matrículas, que teve alguns problemas, mas que estão 
sendo corrigidos já para o próximo semestre; que já disponibilizaram os relatórios no GURI e 
solicitaram aos coordenadores de secretarias que apontassem melhorias para que posteriormente 
fossem desativando o SIE; que os retornos foram mínimos e que após o desativarem no SIE; 
alguns foram reativados para atender o aumento da demanda. Disse que atualmente estão 
trabalhando na migração do Sistema de Bibliotecas.   
O Presidente informou que a UNIPAMPA, através da DTIC e em parceria com a Universidade 
Federal Ciências da Saúde está trabalhando no desenvolvimento de módulos a fim de se 
conseguir sistemas mais definidos. 
14.2 Conselheiro Franck Peçanha: solicitou que o registro de trabalhos no SIPPEE não seja 

exigido para apresentação no SIEPE e que seja feito debate sobre a obrigatoriedade de que o 
registro de trabalhos de Ciências Sociais e Humanas no SIPPEE esteja obrigatoriamente 
vinculado a aprovação no CEP (Comitê de Ética em Pesquisa). O Pró-Reitor da PROPPI, 
conselheiro Pedro Madruga confirmou que para este SIEPE já está liberada a submissão e que o 
assunto será debatido pela Comissão Superior. Com relação ao SIEPE a conselheira Valéria Vinci 
solicitou a extensão do prazo de submissão dos trabalhos bem como que a banca avaliadora seja 
formada por profissionais da área. 
14.3 Conselheiro João Antônio Pereira sobre a qualidade de vida do servidor e cotidiano da vida 

docente: o conselheiro fez a leitura de um texto que passa a integrar esta Ata.  O Presidente 
solicitou uma cópia do documento apresentado e disse que a Gestão está trabalhando em 
conjunto com a PROGEPE na busca de ações resolutivas para o momento vivido; disse também 
que apresentará o assunto na ANDIFES. O conselheiro Franck Peçanha sugeriu uma campanha 
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institucional sobre assédio; sobre qualidade de vida o conselheiro lamentou que por essa crise 
financeira que o país atravessa, mais os alunos terão dificuldades financeiras e mais precisarão 
trabalhar; disse que dos cursos que conhece só o Curso de Medicina Veterinária faz tudo em um 
único período e alternado e que seria o ideal, todos os outros montam seus horários de um modo 
que é impossível que o acadêmico busque trabalho e isso vai afetar na evasão e qualidade de 
vida do indivíduo. Sugeriu que o assunto seja tratado como um programa institucional. O 
conselheiro aproveitou para questionar se e em que momento passará pelo Pleno o PAD que 
resultou na demissão de uma servidora; explicou que é para entender como isso funciona. O 
conselheiro Juan del Aguila disse que todos devem conhecer a lei 8112; que ela seja apresentada 
e explicada a todos os servidores e sugeriu a formação de uma Corregedoria da UNIPAMPA. O 
Presidente disse que todos os servidores devem conhecer a lei 8112 do primeiro ao último artigo; 
assim como o manual de ética publicado na página da Universidade; com relação à criação de 
uma corregedoria explicou que há um estudo no GR em relação a essas questões; que há uma 
Comissão de Ética e uma Comissão de Avaliação de Processos Administrativos, ambas 
independentes, não vê razão para a criação de outro órgão. O Presidente explicou que qualquer 
denúncia que seja feita vai para o Gabinete, e segue o seguinte fluxo: Procuradoria Federal, para 
uma análise jurídica da necessidade de instalação de sindicância investigativa, punitiva ou PAD; 
volta para o GR para emissão de portaria de instauração; COPSPAD, que é o rito processual e 
independente e que após o relatório final devolve ao GR que novamente encaminha à 
PF/UNIPAMPA para análise processual e que retorna ao GR para dizer se concorda ou não com 
os pareceres da COPSPAD e da PF. Disse que em caso de demissão ainda cabe recurso 
administrativo junto ao Conselho Universitário. O conselheiro Rafael Maurer disse que a PROEXT 
tem o movimento “ElesporElas” que combate assédio já há um ano; que a Pró-Reitoria 
encaminhou questionamento a todas as Pró-Reitorias e à PF sobre como montar um processo 
quando ocorre um assédio, mesmo considerando-se as diferentes possibilidades de configuração 
de assédios. O conselheiro Franck reforçou a questão do assédio moral.  
 
Às 17h registramos a saída dos conselheiros Cháriston Dal Belo, Victor Pires e Ronei da Silva. 
Nesse momento o conselheiro Cláudio Albano, 2º decano do Conselho Universitário passou a 
fazer parte da Mesa. 
 
O conselheiro Jônatas Caratti mencionou o curso de formação dos docentes quando ingressam 
na Universidade muitas vezes não mostra as diretrizes a serem seguidas e terminam tendo que 
aprender no erro e acerto. O Presidente esclareceu que todos os casos são tratados com o maior 
sigilo e lembrou aos conselheiros que quando algum processo chegar ao Conselho deve-se ter o 
cuidado de não expor as pessoas envolvidas. A conselheira Amélia de Bastos esclareceu que no 
início do ano todos os professores receberam a agenda de informações da PROGRAD e que já 
está com o NuDE a proposta de resolução para formação docente; que estão prevendo um 
programa de formação para os docentes ingressantes com acompanhamento de 2 anos pelos 
NuDEs e pela PROGRAD e de manutenção da formação para os docentes da Universidade e que 
já está previsto no próximo Calendário Acadêmico os espaços para formação no início de cada 
semestre com foco na pedagogia universitária e todas as demais demandas trazidas por este 
Conselho. A conselheira Fernanda Gomes disse que a fala do conselheiro João Antônio está 
interligada à dos discentes sobre a temática psicológica que é uma demanda de todas as 
Unidades e enfatizou que essa é uma necessidade de toda a Universidade. O Pró-Reitor da 
PROGEPE, conselheiro Luiz Lima comunicou que foi realizada uma reunião com os profissionais 
da área da saúde da Pró-Reitoria quando trataram o tema qualidade de vida; disse que momento 
atual com a questão da transparência faz com que se viva sob pressão, respondendo diariamente 
aos órgãos públicos e ao público em geral; que precisam trabalhar internamente para não serem 
contaminados por todo esse processo de pressão externa uma vez que a transparência é 
necessária. Disse que há uma preocupação constante com a qualidade de vida e que a proposta 
em relação ao assédio é que seja educativa e não punitiva. 
14.4 O conselheiro Cláudio Albano fez a leitura do relatório da Comissão Especial para a 

Efetivação de Políticas para Ocupação de Vagas Discentes, Retenção e Evasão. A conselheira 
Valéria Vinci falou da importância do tema, que não pode ser colocado em segundo plano, pois 
afeta a todos. O conselheiro João Antônio disse que teve acesso a proposta do Calendário 
Acadêmico/2019 e viu que as matrículas encerram dia 19 de abril, quase um mês após o início do 
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semestre letivo e questionou se a Comissão conseguiu uma forma de antecipar o processo a fim 
de que os alunos ingressantes não percam tantas aulas. A conselheira Amélia de Bastos disse 
que as Unidades receberam o Calendário para sugestões, entretanto nem todas puderam ser 
acatadas. Com relação ao período de matrículas explicou que muitos cursos só conseguem ser 
povoados na 5ª chamada e por isso o prazo é mais longo, mas que já tomaram medidas como 
discutir com a DTIC as faltas justificadas desse aluno, uma vez que até o momento da matrícula 
esse aluno não tem vínculo com a Instituição essas aulas que ele deixou de assistir precisam ser 
recuperadas de alguma forma. Sobre a publicização disse que durante o SIEPE será entregue um 
material; que a ACS já envia mala direta aos estados de onde vêm à maioria dos alunos. A 
conselheira lembrou que além de todo esse trabalho de divulgação feito pela Reitoria é necessário 
que os campi participem das comunidades, inclusive como forma de atrair alunos. Finalizando a 
conselheira explicou que o Calendário será publicado de maneira diferente: um somente para os 
estudantes, com as datas atinentes aos discentes; o outro será com as datas atinentes aos 
docentes. 
 
Nada mais havendo a tratar, às 17 horas e 50 minutos, foi encerrada a Reunião e redigida a 
presente Ata, assinada pelo Presidente do CONSUNI, Professor Marco Antonio Fontoura Hansen 
e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI. As declarações desta 
Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Fontoura Hansen, 
Presidente do CONSUNI. 

 
 
 
 

Sara Mascarenhas Tarasuk, 
Secretária Executiva do CONSUNI.  


