
 
 

ATA Nº 86 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 28 de março de 2019. 

Local: Auditório – Campus Bagé 

Horário: 9 horas e 10 minutos 
 

Presentes: Marco Antonio Fontoura Hansen, Presidente; Maurício Aires Vieira, Vice-
Presidente; os diretores das Unidades: Roberlaine Ribeiro Jorge, Cláudio Sonáglio Albano, 
Aline Lopes Balladares, Thiago Antônio Beuron, Carla Pohl Sehn, Ana Cristina da Silva 
Rodrigues, Rafael Vitória Schmidt; Ronaldo Bernardino Colvero; o Decano do Conselho de 
Campus do Campus São Gabriel, professor Fabiano Pimentel Torres e Marcus Vinícius 
Morini Querol; os representantes das Comissões Superiores: de Ensino, professor Edward 
Frederico Castro Pessano; de Pesquisa, professor Ana Carolina Gomes Miranda e de 
Extensão, professora Cristine Machado Schwanke; os Pró-Reitores: Evelton Machado 
Ferreira, Luiz Edgar Araújo Lima, Luis Hamilton Pereira Tarragô Júnior, Velci Queiróz de 
Souza, Ricardo Howes Carpes, Diogo Alves Elwanger e Nádia Fátima dos Santos Bucco; 
os representantes docentes: Carmen Regina Dorneles Nogueira, Douglas Mayer Bento, 
Franck Maciel Peçanha, Hélvio Rech, Ivonir Petrarca dos Santos, João Antônio Gomes 
Pereira, Jônatas Marques Caratti, Juan Saavedra del Aguila, Márcio André Rodrigues 
Martins, Maria do Socorro Marques Farias, Rolando Larico Mamani, Telmo Egmar Egmar 
Camilo Deifeld e Victor Paulo Kloeckner Pires; os representantes TAE: Cíntia Saydelles da 
Rosa, Clever Martins Leitzke, Pierre Correa Martin, Ronei Pinto da Silva e Viviane Kanitz 
Gentil; os representantes discentes: Diogo Gabriel Sperandio, Fernanda Moreira Gomes, 
Maicon Venes Pereira, Valéria Vinci Zinelli da Costa e Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega 
Tong; a representante da Comunidade Externa: Claudia Maydana Mendes. 
 
Registramos as ausências justificadas dos conselheiros convocados: Adriana Gindri 

Salbego, Alessandro Bof de Oliveira, Algacir José Rigon, Edson Romário Monteiro 

Paniágua e Wilber Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco. 

Ausentes sem justificativa a conselheira convocada: Ana Cláudia C. de Oliveira. 

1. Posse novos Conselheiros: 

O Presidente iniciou a reunião dando posse aos conselheiros: Prof. Velci Queiroz de 

Souza, como Pró-Reitor de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação, nomeado pela Portaria 

nº 098/2019; o TAE Diogo Alves Elwanger, como Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e 

Comunitários, nomeado pela Portaria nº 483/2019; Prof. Fabiano Pimentel Torres, Decano 

do Conselho de Campus do Campus São Gabriel; Prof. Edward Frederico Castro Pessano 

representante da Comissão Superior de Ensino; Profª Ana Carolina Gomes Miranda, 

representante da Comissão Superior de Pesquisa e Profª Cristine Machado Schwanke 

representante da Comissão Superior de Extensão, em seu 2º mandato. 

2. Recomposição das Comissões: 

2.1 Comissão de Regimentos e Normas (CRN): escolha de três membros docentes 
em substituição aos professores Sandro Camargo, Tanise Busmann e Ivonir Petrarca. 
Manifestaram-se os conselheiros: Ana Cristina Rodrigues e Diogo Sperandio. Foram 
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indicadas as conselheiras Cristine Machado Schwanke, Ana Carolina Gomes Miranda e 
Viviane Kanitz Gentil. 
 
Às 9 horas e 15 minutos registramos a chegada do Prof. Fabiano Pimentel Torres e Ronei  
Pinto da Silva. Às 9 horas e 25 minutos registramos a chegada dos conselheiros Rafael 
Schmidt e Yuan Tong. 
 
2.2 Comissão Especial para Criação de Normativa de Progressão Associado IV 
para Professor Titular: um docente em substituição à professora Tanise Bussmann. O 
indicado foi o conselheiro Edward Pessano. 
2.3 Comissão Especial para a Criação de Política Institucional de Educação à 
Distância – EAD: um docente em substituição à docente Tanise Bussmann. Indicação da 
conselheira Carmen Dorneles Nogueira. 
2.4 Comissão Especial de Alteração do Estatuto e do Regimento Geral: um 
membro TAE em substituição ao técnico-administrativo Sandro Cunha. Indicado o 
conselheiro Clever Leitzke. 
2.5 Comissão Especial para a Concessão de Menção Honrosa aos Discentes: um 
TAE em substituição ao técnico-administrativo Sandro Cunha. Indicado o conselheiro 
Clever Leitzke. 
Resultado: Aprovados por UNANIMIDADE. Ausente no momento da votação o 
conselheiro convocado Thiago Beuron, 
 
3. Informações da Reitoria 
3.1 Alterações no Edital das Fundações de Apoio: o conselheiro Velci de Souza 
comunicou que o Edital está na Procuradoria e que será feita uma chamada pública, um 
termo de credenciamento de intenções de fundações interessadas em trabalharem com a 
UNIPAMPA, dessa forma poderão credenciar tantas quantas tiverem interesse em 
trabalhar com a Universidade; que estão alterando algumas políticas de pesquisa e pós-
graduação a nível nacional, entrando também as especializações e os mestrados 
profissionais; que o importante são os projetos de pesquisa com captação de recursos; 
que quem credencia é o Ministério Público Estadual e por isso as fundações devem ter 
projetos de pesquisas no estado; explicou também, as dificuldades em credenciar uma 
fundação própria e que o MEC há quatro anos não credencia nenhuma nova fundação. O 
conselheiro Marcus Querol questionou se há algum prazo para esse credenciamento. Na 
sequência o conselheiro Velci disse que o edital ficará aberto por 90 dias; comentou sobre 
as políticas que serão adotadas pela PROPPI e os incentivos para criação de programas 
de pós-graduação e que devem ser propostos pelas unidades; que as universidades estão 
sendo convocadas a reestruturarem seus PPGs estabelecendo uma meta e um prazo para 
a consolidação desses programas, ou seja, atingirem conceitos 5, 6 e 7. Enfatizou que os 
programas não podem concorrer entre si, por isso a importância de cada Unidade fazer 
uma boa avaliação sobre áreas afins. O Presidente disse que o campus que não possui 
pós-graduação deve incentivar. O conselheiro Juan del Aguila solicitou que as reuniões 
nos campi sejam realizadas em horário extra aula; que o Campus Dom Pedrito não pode 
ser prejudicado por ainda não ter um PPG.  O Presidente interrompeu o debate para que 
fosse feita a divulgação do 11º COPENE. 
3.2 A Profª Giane Vargas Escobar fez a divulgação do 11º COPENE Sul (Congresso 
dos Pesquisadores Negros), que acontecerá nos dias 16 a 19 de julho, no Campus 
Jaguarão, quando apresentou os grandes eixos temáticos. O Presidente agradeceu pelo 
trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAF). 
Continuando o debate do item 3.1 manifestaram-se os conselheiros Thiago Beuron, Franck 
Peçanha, Ronaldo Colvero, Márcio Martins, Marcus Querol, Roberlaine Jorge e Cristine 
Schwanke. O conselheiro Cláudio Albano iniciou informando que a última chamada da 
PROPPI possibilitou apenas uma proposta de pós-graduação já que é um campus que 
possui duas áreas de concentração e solicitou que nos próximos editais seja observado 
esse detalhe, para que talvez possam abrir uma especialização por área; informou que a 
proposta de mestrado do Campus Bagé circula na UNIPAMPA e na CAPES desde 2015, 
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que a multicampia muitas vezes torna mais fácil a operação com outras IES do que com as 
nossas próprias Unidades. O conselheiro Hélvio Rech salientou que é preciso identificar os 
principais riscos para sobrevivência da Universidade e a partir disso trabalhar com ações 
para diminuir essa vulnerabilidade. O conselheiro Thiago Beuron enfatizou que os 
docentes do Campus Dom Pedrito trabalham em vários programas de pós-graduação da 
UNIPAMPA; considera coerente o fortalecimento das Unidades que já têm programas. O 
conselheiro Velci de Souza salientou que os programas entre os campi não se conversam 
e que isso dificulta a consolidação dos programas. 
3.3 O Pró-Reitor Luís Hamilton Pereira Júnior informou sobre o Seminário de 
Licenciamento Ambiental da UNIPAMPA promovido pela PROPLAN e que acontecerá 
amanhã, dia 29; que muitos foram convocados, mas que aproveitava para convidar a todos 
para participarem a fim de montarem um plano de ação do qual todos participem. 
 
4. Informações dos Conselheiros:  
4.1   O conselheiro Cláudio Albano informou sobre a reunião ocorrida dias atrás no 
Campus Bagé, ocasião em que o prefeito de Candiota manifestou bastante interesse, 
inclusive com manifestação de outros prefeitos da região, em apoiar com infraestrutura 
física, logística e de pessoal das prefeituras visando um maior ingresso dos jovens 
moradores nas regiões de instalação das Unidades Universitárias, através de um concurso 
vestibular realizado pela UNIPAMPA; que os jovens da região tenham um acesso 
diferenciado à Universidade; que as vagas remanescentes seriam preenchidas com esse 
resultado. O conselheiro Cláudio salientou que isso ajudaria a aproximação da UNIPAMPA 
com os jovens da região, que é um dos objetivos de criação da Universidade. O 
conselheiro Hélvio Rech falou da importância de a Universidade preencher o número de 
vagas ofertadas e enfatizou que na reunião os prefeitos ofereceram transportes das 
prefeituras para que esses jovens possam cursar a universidade; solicitou uma política 
clara de desempenho da graduação. Manifestaram-se também: o Presidente, os 
conselheiros Franck Peçanha, Luís Hamilton; Ricardo Carpes, que apresentou o panorama 
geral da UNIPAMPA no SiSU 2019; Valéria Vinci, Ana Cristina Rodrigues e Viviane Gentil. 
4.2 A conselheira Nádia Bucco, Pró-Reitora de Extensão e Cultura lembrou que os 
editais da PROEXT (Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação 
Básica – PROFOR 2019, Programa de Fomento à Extensão – PROFEXT 2019 e Programa 
de Apoio à Promoção de Eventos Culturais e Cursos – PAPEC 2019), estão abertos até 
amanhã; informou que a PROEXT foi chamada pela direção do Campus Caçapava para 
constituírem um GT, juntamente com a UFSM, para instalação do GEOPARQUE. 
4.3 O conselheiro Juan del Aguila comunicou que após 5 anos de espera a eletricidade 
chegou à Estância do Pampa, em Dom Pedrito. 
4.4 O conselheiro Diogo Elwanger, Pró-Reitor da PRAEC informou que o Edital do 
Plano de Permanência está aberto e que as inscrições encerram dia 19 de abril; que o 
Edital de Apoio ao Ingressante encerrou no último dia 20. Lamentou que por conta dos 
trâmites administrativos os últimos alunos ingressantes não puderam participar desse 
Edital. Sobre os RUs informou que voltou a funcionar o do Campus Uruguaiana; do 
Campus Alegrete estão aguardando a previsão de recursos para fechamento do contrato; 
dos campi Dom Pedrito e Itaqui, cujos contratos estão por vencer, já foram encaminhados 
à PF para parecer e posterior envio às empresas para aditamento dos contratos. Solicitou 
o empenho dos membros da CRN com relação à proposta de estatuto das moradias 
estudantis, que é um documento essencial para a abertura da moradia no Campus São 
Borja. Disse que a PRAEC já está trabalhando para ver como os Jogos Universitários 
poderão ser realizados, uma vez que houve uma drástica redução orçamentária; que 
também por esse corte o Edital PAPE está atrasado e que possivelmente será publicado 
em abril. O Presidente solicitou ao conselheiro Diogo Elwanger que fizesse o comunicado 
aos conselheiros discentes sobre a demanda do pagamento de diárias. O Pró-Reitor 
lembrou que nos primórdios deste Conselho os discentes recebiam sim diárias, mas que 
um parecer da então Consultoria Jurídica apontou que esses conselheiros não poderiam 
receber diárias mas ajuda de custo; que no ano passado a PRAEC enviou à Procuradoria 
um processo versando sobre esse tema e que a resposta do Procurador foi que os 
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discentes que participam de órgãos colegiados previstos no Estatuto da Universidade, têm 
sim direito a receberem diárias desde que se tenha um regulamento interno para isso. 
Salientou que a PRAEC já está tramitando uma minuta de regulamento sobre o tema. 
4.5 A conselheira Fernanda Gomes sobre o item 4.1 quando falaram sobre a 
permanência dos alunos na Universidade disse que tiveram uma grande oportunidade de 
debater sobre o assunto quando trataram do PDI; disse que é preciso unir esforços nessa 
questão e que essa é uma das funções deste Conselho, encontrar soluções.  
4.6 O conselheiro Maicon Pereira rebateu a fala do Pró-Reitor da PRAEC e disse que 
em 2011 definiram de uma reunião para a outra a redução dos pagamentos aos discentes. 
Também questionou a resolução que regulamenta o uso de veículos oficiais que não 
permite a utilização pelos alunos sem acompanhamento de um servidor; disse que os 
alunos são tão conselheiros quanto docentes e técnicos e que querem tratamento 
igualitário.  
4.7 A conselheira Viviane Gentil, ainda sobre o item 4.1, reforçou a importância dos 
discentes, técnicos e docentes de permanecerem na Universidade; lembrou que em 2018 
foi criada neste Conselho uma comissão específica para tratar da evasão, egresso, 
retenção que se somou a um GT formado pela PROGRAD; que a partir daí foi formada 
uma subcomissão dentro de cada Unidade para que, dessa forma, se respeitasse as 
peculiaridades de cada campus. Disse que essa visão micro vai se tornar a visão macro na 
busca de uma solução; que precisam de políticas macro, mas que também é importante 
trabalharem em políticas micro; que conhecendo os nossos alunos será possível traçar 
políticas no âmbito estudantil, da graduação e pós-graduação; que a comissão entendeu 
que precisam fazer o acompanhamento do perfil do aluno que permanece na Instituição. A 
conselheira Valéria Vinci reclamou da falta de capacitação de docentes e técnicos; nos 
docentes a falta de didática e nos servidores falta de conhecimento sobre a Instituição; que 
essa é uma das maiores causas de desistência e pediu capacitação aos servidores e que a 
comissão de evasão e retenção também analise isto.  Manifestaram-se também sobre o 
assédio aos alunos os conselheiros Yuan Tong e Fernanda Gomes. O Presidente reforçou 
a necessidade de acompanhamento às dificuldades dos discentes e elencou alguns 
tópicos que também precisam ser trabalhados, como violência sexual, física; 
maternidade/paternidade; conflitos de valores e religiosos; violência psicológica, assédio 
moral, discriminação e preconceito, problemas de saúde, dificuldades de acesso aos 
materiais, relações amorosas e conjugais, relação professores/estudantes, carga horária 
excessiva de trabalho, dificuldade de aprendizado, relacionamentos sociais e intersociais, 
relacionamentos familiares, adaptação a novas situações, tempo de deslocamento para a 
Universidade, problemas emocionais, carga excessiva de trabalho estudantil, dificuldades 
financeiras, falta de disciplinas e hábitos de estudo; reforçou que todos esses temas 
precisam ser abordados e trabalhados para um melhor encaminhamento. 
 
Às 13 horas a Sessão foi interrompida e reiniciada às 14 horas 35 minutos. O Presidente 
solicitou 1 minuto de silêncio por ocasião da morte da estudante Raine Guimarães Santos, 
do Campus São Borja. 
 
4.8 A conselheira Maria do Socorro Marques, diretora da DEaD em conjunto com o 
prof. Rafael Ferraz, coordenador da UAB apresentaram o relatório sobre as ofertas de 
vagas aprovadas para o início do 2º semestre de 2019 que com os cortes de verbas estão 
suspensas até que se defina isso. 

 
5. Inclusões e Exclusões de Pauta: 
5.1 O conselheiro Franck Peçanha solicitou a exclusão do item 6.1 e inclusão de 
debate sobre o PDA. 
5.2 O conselheiro Juan dal Aguila solicitou inclusão de debate sobre o SEI. 
5.3 A conselheira Fernanda Gomes solicitou explicações sobre intérprete de Libras 
para o curso Educação do Campo. 
5.4 A conselheira Valéria Vinci solicitou debate sobre a cartilha do assédio publicada 
recentemente e sobre matrículas online. 
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5.5 O conselheiro Yuan Tong solicitou inclusão sobre contratação de psicólogos 
clínicos. 
Resultado: aprovada a exclusão e todos os pedidos de inclusão; abstenção da 
conselheira Cláudia Maydana. Ausentes no momento da votação os conselheiros 
convocados: Rafael Schmidt, Carmen Nogueira e Hélvio Rech. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

6. Pautas do CONSUNI: 
6.1 O conselheiro Franck Peçanha sobre o ajuste da legislação para escolha de reitor, 
baseada na última Nota Técnica do MEC (retirado de pauta). 
6.2 A conselheira Aline Balladares, presidente da CEG fez um relato sobre a Comissão 
Especial para Novas Normas Eleitorais. A conselheira salientou que talvez seja preciso a 
realização de uma reunião extraordinária para aprovarem as normas uma vez que a 
formação da lista tríplice no CONSUNI deverá acontecer em agosto próximo; que é 
preciso, ainda, a formação de uma comissão independente para orientar a consulta à 
comunidade acadêmica.   
6.3 O conselheiro Rafael Schmidt sobre o Relatório do 10º SIEPE. Com autorização da 
presidência a servidora Cláudia Garrido fez a apresentação do Relatório. O conselheiro 
Rafael falou do papel de internacionalização do SIEPE e propôs a criação de um 
regimento para regularizar a realização do SIEPE. O conselheiro Thiago Beuron que 
também participa da Comissão falou sobre o orçamento e a logística do evento. 
Manifestaram-se os conselheiros Marcus Querol, Cristine Schwanke. O Presidente 
cumprimentou e agradeceu o trabalho desenvolvido pela equipe solicitou que os diretores 
se manifestassem caso tivessem interesse em sediar o evento em 2019, como não houve 
manifestação então sugeriu que o Campus Santana do Livramento seja a sede em 2019.  
O conselheiro Telmo Deifeld sugeriu que escolham já para 2020. A conselheira Carla Pohl 
disse que gostaria muito de oferecer Itaqui, mas que a rede hoteleira da cidade não 
comporta um evento dessa magnitude. O conselheiro Querol aceitou sediar o evento em 
Uruguaiana em 2020. O conselheiro Velci sugeriu que o evento seja realizado junto com a 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que será de 22, 23 e 24 de outubro. O 
conselheiro Rafael concordou com a data e solicitou previsão orçamentária e a indicação 
de um servidor da Reitoria que exerça, prioritariamente, a função de organizador do 
evento, juntamente com o restante da comissão O Presidente agradeceu pelo sucesso do 
evento e disse que as falhas serão corrigidas.  
6.4 O conselheiro Roberlaine Jorge, sobre a Organização das Atléticas e Jogos da 
UNIPAMPA juntamente com a conselheira Valéria Vinci solicitaram apoio  para formação 
de Atléticas nas unidades onde ainda não foram criadas e aos campus que possuem curso 
de Direito (Livramento e São Borja) auxilio dos docentes para criar um estatuto base e 
formalizar todas as Atléticas, pois o maior empecilho ainda está no trâmite legal.  
 
7. Apreciação de Ata: 
7.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata nº 85, da 85ª 
Reunião Ordinária, realizada em 25 de outubro de 2018, em Bagé. 
7.2 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata nº 27, da 27ª 
Reunião Extraordinária, realizada por Webconf, em 13 de dezembro de 2018. 
Resultado: aprovadas com abstenção dos conselheiros: Diogo Elwanger e Diogo 
Sperandio. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Cláudio 
Albano, Ana Carolina Miranda, Cristine Schwanke, Velci de Souza, Ivonir Petrarca, Jônatas 
Caratti, Márcio Martins, Clever Leitzke, Fernanda Gomes, Maicon Pereira e Yuan Tong. 
 
8. Gabinete da Reitoria: 
8.1 Retorno ao Pleno do Processo: 23100.002840/2015-79. Origem: Prof. Felipe 
Pivetta Carpes. Objeto: Solicitação de Revisão de data de Progressão Docente, 
interessado Felipe Pivetta Carpes. Parecer da PF/UNIPAMPA: favorável conforme as 



 

 

6 
 

folhas 72 e 73 do referido processo. O conselheiro Franck Peçanha lembrou o histórico do 
processo e fez a leitura de parte do parecer emitido pela Procuradoria Federal/UNIPAMPA. 
Resultado: aprovado com votos contrários dos conselheiros Evelton Ferreira, Luiz Lima e 
Diogo Elwanger. Abstiveram-se os conselheiros: Pierre Martin e Ronei da Silva. Ausentes 
no momento da votação os conselheiros convocados: Cláudio Albano, Ana Carolina 
Miranda,Cristine Schwanke, Luis Hamilton Tarragô Jr., Velci de Souza, Ivonir Petrarca, 
Jônatas Caratti, Márcio Martins, Victor Pires, Clever Leitzke, Fernanda Gomes, Maicon 
Pereira, Yuan Tong e Marco Antonio Fontoura Hansen. 
Os conselheiros optaram por votar em bloco os itens:  
8.2 Processo: 23100.003442/2017-31. Origem: GR. Objeto: Aprovar o ato nº 27/2018, 
assinado ad referendum do Conselho Universitário, que aprovou o cancelamento da 
Reunião Ordinária marcada para os dias 13 e 14 de dezembro de 2018, conforme a 
Resolução 186/2018 – Calendário das Reuniões do CONSUNI 2018. 
8.3 Processo: 23100.003654/2018-08. Origem: CEG/CPPD. Objeto: Aprovar o ato nº 
01/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário, que alterou o Cronograma do 
Edital de Eleição de Representação para a Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD) – Edital 04/2018. 
8.4 Processo: 23100.001332/2018-16. Origem/Interessado: Tilio Adan Lucas Pereira.  
Objeto: Aprovar o ato nº 02/20198, assinado ad referendum do Conselho Universitário 
“Revalidação de Diploma Estrangeiro de Graduação, Curso de Agronomia, Universidad de 
Republica, Facultad de Agronomia, Uruguay, Parecer CRN: favorável à aprovação. 
 8.5 Processo: 23100.003499/2018-11. Origem: DTIC/Divisão de Gestão de 
Convênios. Objeto: Aprovar o ato nº 03/2019, assinado ad referendum do Conselho 
Universitário, referente ao Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), objetivando o compartilhamento 
de recursos tecnológicos entre as duas Instituições. Parecer CR U-S: favorável à 
aprovação. 
8.6 Processo: 23100.003654/2018-08. Origem: CEG/CPPD. Objeto: Aprovar o ato nº 
04/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário, que alterou o Cronograma do 
Edital de Eleição de Representação para a Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD) – Edital 04/2018. 
8.7 Processo: 23100.003702/2018-50. Origem: Campus São Borja. Objeto: Aprovar o 
ato nº 05/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário, referente ao Acordo de 
Cooperação entre a UNIPAMPA e a UFSM, objetivando desenvolver o projeto 
interinstitucional intitulado: Formação inicial de Professores: complexidades, 
democratização e imaginário, com a cooperação da docente Andréa Becker Narvaes. 
Resultado: aprovados por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Cláudio Albano, Thiago Beuron, Cristine Schwanke, Velci de 
Souza, Hélvio Rech, Ivonir Petrarca, Jônatas Caratti, Juan del Aguila, Márcio Martins, 
Victor Pires, Clever Leitzke, Fernanda Gomes e Marco Antonio Hansen. 
8.8 Processo: 23100.005462/2019-17. Origem: NUDEPE. Objeto: Plano de 
Capacitação dos Servidores – 2019.  
Resultado: aprovado. Abstiveram-se as conselheiras: Ana Cristina Rodrigues e Ausentes 
no momento da votação os conselheiros convocados: Cláudio Albano, Aline Balladares, 
Thiago Beuron, Cristine Schwanke, Luiz Lima, Velci de Souza, Ivonir Petrarca, Jônatas 
Caratti,  Márcio Martins, Victor Pieres, Clever Leitzke, Viviane Gentil, Fernanda Gomes e 
Cláudia Maydana.  
 
9. Comissão de Regimentos e Normas: 
9.1 Processo: 23100.002118/2014-53. Origem: Coordenação Geral de Bibliotecas. 
Objeto: Nova Minuta de Resolução das Normas de Circulação das Coleções do Sistema 
de Bibliotecas (SisBi). Parecer: sugere que o Pleno debata sobre a penalidade 
(pagamento de multa ou suspensão), sendo após, favorável à aprovação. Manifestaram-se 
os conselheiros Juan Dal Aguila, Pierre Martin, Viviane Gentil, Carla Sehn, João Antônio 
Pereira, Ana Cristina Rodrigues, Franck Peçanha, Cíntia da Rosa, Hélvio Rech, Marcus 
Querol e Diogo Elwanger. A conselheira Ana Cristina sugeriu a retirada do Art. 18 e que se 
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coloque a proposta em votação. O conselheiro Juan se disse contemplado com a 
sugestão. 
Resultado: aprovada com o voto contrário do conselheiro Diogo Elwanger. Abstiveram-se 
os conselheiros: Aline Balladares, Ronaldo Colvero, Carmen Nogueira, Douglas Bento, 
João Antônio Pereira e Victor Pires. Ausentes no momento da votação os conselheiros 
convocados: Thiago Beuron, Rafael Schmidt, Marcus Querol, Cristine Schwanke Ivonir 
Petrarca. 
9.2 Processo: 23100.000173/2011-66. Origem: Secretaria do Conselho Universitário. 
Objeto: Alteração da Resolução 33/2011 – Regimento do CONSUNI. Parecer: favorável à 
aprovação.  
Resultado: aprovada por UNANIMIDADE, devendo ser renumerada e com as alterações 
sugeridas no parecer da CRN. 
Os conselheiros optaram por votar em bloco os itens 9.3 a 9.5. 
9.3 Processo: 23100.000826/2018-83. Origem/Interessado: Aluísio Selomar Saft de 
Oliveira. Objeto: Reconhecimento de Título Estrangeiro, Maestria em Administración 
Estratégica de Negocios, Universidade Nacional de Missiones – UNAM – Argentina. 
Parecer: favorável à aprovação. 
9.4 Processo: 23100.002211/2018-91. Origem/Interessado: Alexsander Furtado 
Carneiro. Objeto: Reconhecimento de Título Estrangeiro, Mestrado em Estudos 
Profissionais Especializados em Educação – Especialização em Administração de 
Organizações Educativas, Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Porto – 
Portugal. Parecer: favorável à aprovação. 
9.5 Processo: 23100.000909/2018-72. Origem/Interessado: Lorei Cristina Cardozo 
Bopp Del Gaudio. Objeto: Reconhecimento de Título Estrangeiro, Maestria em Docência 
Universitária, Universidad Tecnológica Nacional – UTN – Buenos Aires, Argentina. 
Parecer: favorável à aprovação.         
Resultado: aprovados com abstenção do conselheiro Clever Leitzke. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Carla Sehn, Rafael Schmidt, Cristine 
Schwanke, Luis Hamilton Pereira Jr., Franck Peçanha, Hélvio Rech, Ivonir Petrarca, Victor 
Pires, Diogo Sperandio e Maicon Pereira. 
9.6  Processo: 23100.000316/2017-25. Origem: PROGRAD. Objeto: Proposta de 
Regimento do NuDE (Núcleo de Desenvolvimento Educacional). Parecer: favorável à 
aprovação. O conselheiro Ricardo Carpes fez uma rápida explanação sobre a proposta. 
Manifestaram-se os conselheiros: Viviane Gentil e Diogo Elwanger. A presidência convidou 
a servidora Cláudia Garrido a se manifestar. Ela explicou que buscaram criar uma linha de 
trabalho respeitando a peculiaridade de cada campus. O conselheiro Diogo Elwanger 
salientou que os NuDEs não fazem assistência estudantil.  
Resultado: O conselheiro Diogo Alves Elwanger pediu vista ao processo. 
 
Às 17 horas e 30 minutos o conselheiro Márcio Martins justificou à presidência da Mesa 
que estava se retirando da reunião. 
 
10. Comissão Eleitoral Geral (CEG) 
10.1 Processo: 23100.003654/2018-08. Origem: CEG/CPPD. Objeto: Homologação do 
Resultado da Eleição de Representantes para a Comissão Permanente de Pessoal 
Docente (CPPD), bem como a homologação dos nomes indicados pelas Unidades que não 
tiveram inscritos. 
Resultado: aprovada com abstenção da conselheira Cristine Schwanke. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Cláudio Albano, Thiago Beuron, Ana 
Cristina Rodrigues, Rafael Schmidt, Luis Hamilton Pereira Jr., Hélvio Rech, Ivonir Petrarca 
e Diogo Sperandio. 
11.  Comissão Superior de Ensino (CSE): 
Os conselheiros optaram votar em bloco os itens 10.1 e 10.2. 
11.1 Processo: 23100.000516/2012-73. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: 
Proposta de Alteração do PPC do Curso de Educação Física. Parecer: favorável à 
aprovação. 
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11.2 Processo: 23100.001168/2012-51. Origem: Campus Bagé. Objeto: Proposta de 
alteração do PPC do Curso de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. 
Parecer: favorável à aprovação. Manifestou-se a conselheira Viviane Gentil. 
Resultado: aprovados por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Cláudio Albano, Rafael Schmidt, Luis Hamilton Pereira Jr., Diogo 
Elwanger, Hélvio Rech, Ivonir Petrarca, Diogo Sperandio, Yuan Tong e Valéria Vinci. 
11.3 Processo: 23100.001998/2017-93. Origem: Campus Caçapava do Sul. Objeto: 
Proposta de Regimento Interno do Curso de Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede Nacional (PROFMAT). Parecer: favorável à aprovação, considerando o apontamento 
feito pela CSE. O conselheiro Franck Peçanha solicitou que nos próximos apontamentos o 
processo retorne à origem para a alteração antes de ser apresentado ao Conselho. O 
conselheiro Edward Pessano acolheu a colocação do conselheiro Franck e esclareceu que 
a CSE não fez correção, que apenas sugeriu, uma vez que na resolução não é citada qual 
o exame de proficiência será exigido; também sugeriu que o Curso defina em reunião qual 
será a língua exigida no teste. A conselheira Aline Balladares esclareceu que este é um 
programa em rede e que os regramentos utilizados foram os já utilizados no programa, 
mas que será apresentado à coordenação do mestrado para que acatem a sugestão ou 
justifiquem. O conselheiro Velci de Souza disse que os regimentos internos não solicitam a 
indicação de qual proficiência o aluno deve fazer, apenas que deve realizar uma no 
mestrado e outra no doutorado e que, independente de ser em rede, deve seguir o 
regramento da nossa Resolução 115 (Normas da Pós-Graduação Stricto Sensu).  
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Cláudio Albano, Rafael Schmidt, Luis Hamilton Pereira Jr., 
Hélvio Rech, Ivonir Petrarca, Pierre Martin, Ronei da Silva, Diogo Sperandio, Fernanda 
Gomes e Yuan Tong. 
 
12. Assuntos Gerais: 
12.1 O conselheiro Franck Peçanha questionou o item 3.1.2 do Edital PDA onde consta 
que docentes que tiverem bolsistas CNPq e FAPERGS não poderão concorrer a bolsas. O 
conselheiro sugeriu a revogação desse item e disse que é preciso fortalecer as pós-
graduações. O Pró-Reitor da PROPPI, Velci de Souza salientou que só o Conselho 
Universitário pode revogar uma decisão da Comissão Superior de Pesquisa. Manifestaram-
se os conselheiros Juan del Aguila, Edward Pessano, João Antônio Pereira, Marcus Querol 
e Telmo Deifeld.  No encaminhamento feito pela Mesa 16 conselheiros se manifestaram 
favoráveis à retirada do item 3.1,2 do Edital PDA e 6 se manifestaram pelo edital como foi 
apresentado. Dessa forma será providenciado um ato ad referendum para alteração do 
Edital Nº 69/2019 – Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA). 
12.2 O conselheiro Juan del Aguila solicitou inclusão sobre o SEI. O conselheiro 
transmitiu a opinião de alguns docentes que pediram que ele os representasse: “O SEI 
burocratizou ainda mais, dificultando o encaminhamento dos processos.” O conselheiro 
contou das dificuldades em montar um processo de afastamento do país e questionou a 
lógica do programa. O conselheiro Luis Hamilton disse entender que a mudança é lenta e 
que a Comissão de Implantação detectou as dificuldades iniciais, por isso irão 
institucionalizar através de um setor para que trabalhem as necessidades do Programa.  
12.3 A conselheira Fernanda Gomes explicou que a pauta é no sentido de buscar uma 
solução para a falta de oferta da disciplina de Libras no Curso Educação do Campo, 
considerando que em maio uma turma estará concluindo o curso faltando somente a 
colação de grau. A conselheira questionou como poderá haver a formatura sem que 
tenham tido uma única aula desse componente curricular e que sabem que houve 
concurso. O Presidente informou que na última visita ao MEC, demandou sobre a 
contratação emergencial de psicólogos e tradutores/intérpretes de Libras. O conselheiro 
Ricardo Carpes explicou que a resposta já foi enviada ao professor Leonardo Deble e, 
como encaminhamento, tratarão com a direção do Campus Caçapava do Sul que possui 
uma carga horária à disposição; disse que também conversaram com as direções dos 
campi Uruguaiana e Bagé. A conselheira Fernanda questionou o tempo que levaram para 
tomar essa decisão, uma vez que esta é a terceira turma do LECampo. A conselheira Ana 
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Carolina disse que em nenhum momento desmereceram o trabalho da PROGRAD. O 
conselheiro Luiz Lima disse que o concurso não foi realizado em novembro de 2018 por 
questões orçamentárias. Adiantando a inclusão de pauta do conselheiro Yuan Tong sobre 
a contratação de psicólogos disse o Pró-Reitor que estão com um projeto de saúde mental, 
que é a ida das psicólogas da Universidade para todos os campi; sendo que a atividade é 
de 3 dias em cada campus e iniciou pela Campus Uruguaiana. 
12.4 A conselheira Valéria precisou retirar-se da reunião e solicitou que as suas 
inclusões sobre cartilha do assédio e matrículas online se façam na próxima reunião.  
12.5 A inclusão solicitada pelo conselheiro Yuan Tong sobre contratação de psicólogos 
clínicos foi respondida pelo conselheiro Luiz Lima no item 12.3. 
12.6 Finalizando o Presidente agradeceu o apoio do conselheiro Ronei da Silva pela 
ajuda na tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais e informou que a Cantina 
do Campus sugeriu um cardápio único (carreteiro) para a reunião do dia 25 de abril. 

 Nada mais havendo a tratar, às 19 horas e 10 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.  


