
 
 

ATA Nº 85 – 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 25 de outubro de 2018. 

Local: Auditório – Campus Bagé 

Horário: 9 horas 05 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, Cháriston André Dal Belo e Marcus Vinícius Morini 
Querol; os representantes das Comissões Superiores: de Ensino, Sandro da Silva 
Camargo; de Pesquisa, Tanise Brandão Bussmann e de Extensão, Cristine Machado 
Schwanke; os Pró-Reitores: Evelton Machado Ferreira, Luiz Edgar Araújo Lima, Luis 
Hamilton Pereira Tarragô Júnior, Pedro Roberto de Azambuja Madruga, Amélia Rota 
Borges de Bastos, Sandro Burgos Casado Teixeira e Nádia Fátima dos Santos Bucco; os 
representantes docentes: Adriana Gindri Salbego, Algacir José Rigon, Douglas Mayer 
Bento, Edson Romário Paniágua, Franck Maciel Peçanha, Hélvio Rech, Ivonir Petrarca dos 
Santos, João Antônio Gomes Pereira, Jônatas Marques Caratti, Juan Saavedra del Aguila, 
Maria do Socorro Marques Farias, 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 Sandro Silva da Cunha; os representantes 
discentes: Ewerton da Silva Ferreira, Fernanda Moreira Gomes, Yuan Kuen Baltazar da 
Nóbrega Tong e Valéria Vinci Zinelli da Costa. 
 
Registramos a presença do Pró-Reitor Adjunto da PROPPI, professor Velci Queiroz de 
Souza e do Diretor do HUVet, professor Bruno Leite Anjos. 
 
Registramos as ausências justificadas dos conselheiros convocados: Ronaldo Bernardino 

Colvero, Muriel Pinto, Ricardo Howes Carpes, Carmen Regina Dorneles Nogueira, Márcio 

André Rodrigues Martins, Rolando Larico Mamani e Maicon Venes Pereira. 

Ausentes sem justificativa os conselheiros convocados: Alessandro Bof de Oliveira, Ana 

Cláudia Costa Oliveira e Diogo Gabriel Sperandio. 

O Presidente deu posse aos conselheiros: a professora Maria do Socorro Marques Farias 

e o discente Ewerton da Silva Ferreira. 

1. Informações da Reitoria: 
1.1 PROGRAD: A Pró-Reitora Adjunta, conselheira Amélia de Bastos, comentou sobre 
Fórum das Engenharias e Ciências Exatas da Terra que aconteceu em Alegrete; informou, 
também, que em novembro acontecerá o Fórum da Saúde, em Uruguaiana. 
1.2 PRAEC: O Pró-Reitor, conselheiro Sandro Burgos falou do sucesso alcançado 
pelos discentes que participaram da Copa Unisinos; comentou sobre o FONAPRACE 
Regional Sul que aconteceu no Campus Bagé; sobre os jogos universitários, evento 
ocorrido em Alegrete. Agradeceu aos diretores e pró-reitores pelo apoio; firmou 
compromisso de renovar os kits esportivos dos campi e destacou a importância do esporte 
na vida das pessoas. Manifestaram-se os conselheiros Marcus Querol e Valéria Vinci. O 
Presidente cumprimentou a todos os envolvidos e ressaltou a importância dos eventos na 
aproximação dos discentes de todas as Unidades. O conselheiro Roberlaine Jorge também 
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ressaltou a congregação e também agradeceu o apoio recebido das pró-reitorias e do 
Gabinete.  
1.3 PROEXT: A Pró-Reitora de Extensão e Cultura, conselheira Nádia Bucco iniciou 
agradecendo a direção do Campus Bagé e à PROGRAD pelo grande evento da 
curricularização da Extensão que contou com todos os coordenadores de curso, 
coordenadores acadêmicos para que tenham condições de iniciar esse processo; disse 
que a resolução foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e está no Gabinete do 
Ministro para assinatura e homologação; solicitou às direções e coordenações das 
comissões locais de extensão que reforcem que continuam abertas até 05 de novembro as 
inscrições do Edital Concurso Artesanato do Pampa, bem como as inscrições para o 
Concurso de Curtas Universitários até 14 de novembro. Finalizando informou que a Pró-
Reitoria estará em visita aos campi Dom Pedrito e Bagé, fechando assim a ação do ano na 
extensão, quando é mostrado para a comunidade interna e externa o quanto se pode 
realizar em extensão universitária. 
1.4 GR: O Vice-Presidente parabenizou a todos os envolvidos pela nota 5 obtida em 
uma das etapas pelo Curso de Direito no Campus São Borja e que esteve em visita a 
SERES solicitando o prazo para a homologação dessa agenda de reconhecimento a fim de 
que faça a defesa junto à OAB, conseguida para o próximo dia 08 de novembro. Sobre o 
PDI agradeceu aos campi e à PROPLAN pelo fechamento da etapa presencial, faltando 
somente a etapa virtual; pediu que todos lessem atentamente o documento que deverá ser 
apreciado no dia 14 de dezembro na 86ª Reunião Ordinária deste Conselho.  Parabenizou 
a comunidade de Uruguaiana pela aprovação do doutorado em Ciência Animal e Alegrete 
pelo mestrado Profissional de Engenharia de Software; informou que o recurso à 
presidência da CAPES teve parecer desfavorável, mas foi pedido vista por um dos 
conselheiros. Sobre o Edital 205/2018 da UAB aproveitou para parabenizar as 
comunidades de Uruguaiana, São Borja e Alegrete pelas vagas disponibilizadas. 
Agradeceu o convite do Campus Itaqui para a solenidade de homenagem da Câmara de 
Vereadores pelos 12 anos de atuação da Universidade no município; estendeu 
cumprimentos a todos os campi que também foram homenageados. Agradeceu pelo envio 
dos perfis dos professores para as últimas vagas do Direito e da Medicina, lembrando a 
todos que o prazo para solicitação de diárias e passagens para a formação das bancas é 
até 31 de outubro. Comunicou que com o apoio do Campus Uruguaiana foi firmado 
convênio na área da saúde com a Prefeitura de Uruguaiana. Agradeceu a equipe da 
PROGEPE pela organização dos Seminários dos Ingressantes, iniciados em Dom Pedrito 
e Caçapava do Sul e que se estenderão às demais Unidades.  Comunicou o protocolo de 
documento na AGU solicitando mais um Procurador para a UNIPAMPA. Também esteve 
em reunião na SESu para tratar do início dos prédios da Reitoria; na SERES e INEP para 
acelerar o processo do Curso de Direito e obteve informação do Curso de Engenharia 
Agrícola de Alegrete, cujo processo foi solicitado pela SERES; foi sugerido que as equipes 
avaliem as duas instituições para que se possa trabalhar melhor pelo reconhecimento do 
Curso. Informou da demanda apresentada pela AGU/RS aos conselheiros discentes e 
representantes externos de todos os conselhos da Universidade da necessidade de 
aproximação da Governança Social na Gestão dos Serviços Públicos, conforme a Lei 
13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 
serviços públicos da administração pública, cuja capacitação deverá acontecer na primeira 
reunião de 2019 e convidou a todos os membros do CONSUNI a participarem. Solicitou 
aos diretores que passem a informação que a capacitação inicial dos novos coordenadores 
de cursos acontecerá de 28 de janeiro a 1º de fevereiro 2019. Parabenizou a diretora Ana 
Cristina Rodrigues pelo trabalho no Movimento Fica Espanhol que foi aprovado pela 
grande maioria da Assembleia Legislativa do Estado e agradeceu aos docentes de Letras 
dos campi Bagé e Jaguarão pelas moções. Cumprimentou a EaD pelos mais de 150 
inscritos e que isso derivou em várias ações que estão sendo realizadas. Informou que 
visitou o Gabinete do Presidente da Bancada Gaúcha em Brasília pleiteando emenda para 
construção de laboratórios e salas de bibliotecas; solicitou que todos os conselheiros que 
têm contato com parlamentares intercedessem pela UNIPAMPA. Finalizando informou que 
representou o Reitor em Brasília e fez palestra sobre as novas práticas pedagógicas; 
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também que o projeto de Letras EaD Institucional está sendo estudado pelo MEC e que, 
segundo a diretora de expansão e gestão será formulado um documento de prática 
inovadora informando e detalhando a estrutura do curso na modalidade institucional e que 
para isso, possivelmente na última semana de novembro virá uma equipe do MEC para 
acompanhar o curso já que a Universidade está servindo de exemplo para as novas 
universidades criadas este ano. 
1.5 SIEPE: O conselheiro Rafael Schmidt agradeceu o apoio recebido de todas as 
Unidades, Pró-Reitorias e Gabinete na execução da 10ª edição do SIEPE que acontecerá 
de 6 a 8 de novembro. Ressaltou a importância do evento e o aumento das inscrições em 
relação a 2017. Solicitou que a logística do encerramento seja trabalhada até o horário de 
encerramento do evento para entrega das premiações. Salientou a importância de os 
alunos se inscreverem para alojamento através do link e pediu a ampla divulgação. O 
conselheiro Sandro Burgos comunicou que segunda-feira será deflagrada essa informação 
para os discentes e pediu a divulgação da Palestra sobre Saúde Mental que acontecerá no 
Campus Santana do Livramento, das 16 às 18 horas, no dia 07 de novembro. O 
conselheiro Rafael informou que esteve em Montevideo juntamente com o conselheiro 
Pedro Madruga trabalhando os apoios ao evento. Salientou o grande reconhecimento e 
importância que o SIEPE tem naquele país, com confirmação de participação de várias 
autoridades. Disse que já demonstraram grande interesse no 11º SIEPE e em parcerias a 
serem feitas com a UNIPAMPA. O conselheiro ofereceu o Campus Santana do Livramento 
para novamente sediar o 11º SIEPE. Falou da importância de já iniciarem a discutir a 
organização do 12º SIEPE e da necessidade de normatização aprovada por este Conselho 
com mais previsibilidade a organização do SIEPE.  O Presidente salientou que a Comissão 
tem autonomia para debater com os campi e já ir trabalhando e tomando decisões. O 
conselheiro Pedro Madruga disse que o SIEPE é um evento com imensa repercussão no 
Uruguai e que não se pode pensar nesse evento de forma amadora; que há a necessidade 
de se profissionalizarem cada vez mais. Parabenizou a Comissão que organizou o 9º 
SIEPE pelo trabalho de internacionalização feito no Uruguai e que foi sentido ontem 
quando lá estiveram. Finalizando o conselheiro disse que é preciso fazer parceria com o 
SEBRAE e trazer para o SIEPE, internacionalizando ainda mais, os colegas argentinos. 
1.6 PROPPI: O Pró-Reitor Adjunto, professor Velci Queiróz de Souza deu 
conhecimento do resultado parcial aprovado pela FINEP de R$1.300.000,00, das 4 
Chamadas FINEP abertas e submetidas pela PROPPI, duas deram desertas. Disse que 
somente 5 Unidades das 10 concorreram e que, especialmente as áreas mais deficitárias e 
carentes em infraestrutura de pesquisa não participaram; que a Pró-Reitoria está aberta 
para quem realmente quer trabalhar e fazer pesquisa. Disse que foram questionados pelo 
tempo das Chamadas e por que abriram no período de férias. Explicou que a FINEP abre 
as Chamadas Públicas, e a Pró-Reitoria abre uma Chamada interna para compor o projeto 
institucional, e por consequência todos ficam sujeitos ao cronograma dessa agência 
financiadora; por isso a Pró-Reitoria fica com prazo exíguo para submissão das propostas 
para compor o projeto institucional; que deixaram 20 dias para os pesquisadores e 
somente 8 dias para a Pró-Reitoria recolher todas as propostas, montar a proposta 
institucional e inserir no sistema. Disse ainda que como pesquisador não submeteu 
nenhuma proposta às chamadas internas para recurso, somente solicita bolsas, por 
entender que está é para atender alunos. Insistiu que a Pró-Reitoria trabalha para todos os 
que realmente querem fazer pesquisa. Comunicou também, que conseguiram regularizar a 
situação dos relatórios FINEP e a liberação de dois financeiros (R$1.480.000,00 e mais R$ 
1.500.000,000) que estavam há dois anos bloqueados, restando ainda uma pendência 
frente à FINEP referente ao Prédio NUPEVI, e que assinaram um acordo de cooperação 
de mais um milhão e meio de reais, com mais um milhão e meio em execução pela 
UNIPAMPA.  Salientou que ainda não é oficial mas que há indicativos de que a partir do 
próximo ano a execução de recursos FINEP só poderá ser feita por meio de Fundações de 
Apoio.  
1.7 PROGEPE: Os Pró-Reitores Luiz Lima e Amélia de Bastos relataram que estão 
tratando de um assunto recorrente referente a contratação de psicólogos e que estão com 
um projeto piloto com o Campus Uruguaiana que iniciará nos dias 13 e 14 de novembro; 
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também realizaram encontro com profissionais da PRAEC, PROGRAD, PROGEPE para 
tratarem sobre o tema. Também aconteceu encontro com os NUDEs, quando debateram 
assessoria pedagógica, a necessidade de recomposição dos núcleos e da inclusão de 
psicólogo e do educador especial na equipe; que a PROGRAD está recebendo pedidos de 
apoio aos cursos em razão da matrícula de alunos com deficiência e da necessidade de 
orientação pedagógica a esses professores e, por essa razão, estão tentando contratar 
uma empresa com experiência na área para ajudar essas Unidades. Sobre a contratação 
de psicólogos a conselheira explicou que fizeram um parecer sugerindo a troca de vagas 
de outros cargos e concursos para vagas para psicólogos, um para cada campus e que a 
PROGEPE já está traçando o perfil para o cargo. Solicitou que a proposta seja bem 
recebida por todos para que possam efetivar a contratação desses profissionais; que estão 
resgatando um processo iniciado pela servidora Marla Machado para dar continuidade ao 
projeto. O conselheiro Luiz Lima disse que há uma psicóloga na PROGEPE e buscam um 
espaço adequado para atendimento aos servidores; que também buscam solucionar o 
atendimento aos servidores das Unidades. A conselheira Valéria Vinci questionou o 
remanejamento de vagas. O conselheiro Lima explicou que todos os campi serão 
informados de como deverão proceder; que a troca de vagas agora proposta tem que ser 
imediata em razão da multicampia, mas em longo prazo será imprescindível um trabalho 
da Reitoria junto ao MEC na busca de ampliação do banco de vagas. O conselheiro 
Ewerton Ferreira questionou sobre o relatório que ficaram de apresentar sobre a 
possibilidade de contratação de uma empresa terceirizada para atendimento psicológico à 
comunidade e qual a perspectiva de aumentarem o número de vagas desses profissionais 
para a Universidade. O conselheiro Lima informou que o projeto piloto que iniciará em 
Uruguaiana será itinerante. O Vice-Presidente, professor Maurício Vieira lembrou que em 
12 de março receberam ofício da SESu autorizando a contratação de profissionais de nível 
superior especializado para atendimento de pessoas com deficiência, matriculadas este 
ano e que a Universidade não pode contratar profissionais que possui no quadro de 
servidores; informou que o MEC tem um banco de troca, entretanto, que para se fazer a 
troca é  necessário que tenhamos um código de vaga e que o MEC tenha a disponibilidade 
desse código para efetuar a troca e mais tarde podermos concursar; que mesmo que 
tenhamos o código de vaga não há garantia que o MEC vá ter; salientou que a lei veta a 
contratação de psicólogos porque há no quadro. A conselheira Fernanda Gomes registrou 
que no Campus Dom Pedrito a questão de tentativas de suicídio é algo muito preocupante 
e que é urgente à necessidade de contratação desses profissionais.  
1.8 O Presidente informou que de 1º a 03 de novembro acontecerá o Seminário 
Nacional de Geografia – Novos Horizontes pela Educação à Distância.  Sobre a viagem à 
China, patrocinada pelo governo daquele país, o Presidente disse que ficou muitíssimo 
impressionado; que esteve em 5 cidades de grande porte como Xangai, com 24 milhões de 
habitantes; em cidades de médio porte, com 12 milhões de habitantes e pequenas com 2 
milhões de habitantes; que visitaram duas universidades e optaram por conhecer mais 
detalhadamente a Universidade de Zhejiang, com 60 mil alunos na graduação e 22 mil 
alunos na pós-graduação; lá visitaram laboratórios da unidade acadêmica e de 
sensoriamento remoto; também tiveram oportunidade de conhecer o ensino fundamental e 
médio, ambos muito valorizados no país; participaram da cerimônia em memória aos 2.569 
anos cultuados a data de nascimento de Confúcio, professor e filósofo. Disse que estão 
buscando a criação da Escola ou do Instituto Confúcio Binacional (Brasil e Uruguai) e que 

vários contatos foram realizados; comentou sobre o interesse nas tratativas iniciais nas 
áreas de ciências rurais e de meio ambiente junto ao Campus São Gabriel. Juntamente 
com a Pró-Reitora Nádia Bucco participou de reunião no SEBRAE para ações; na 
FEDERASUL quando conheceram a digitalização para abertura de empresas que passará 
a ser em 6 horas. Informou que o SEBRAE o colocou no programa Líder dos Líderes em 
nível nacional, e que ficou muito lisonjeado com isso.  
 
2. Informações dos Conselheiros:  
2.1 O conselheiro Cháriston Dal Belo informou que terão reunião com a DAEINTER 
para tratarem de parcerias com a China e Estados Unidos, especificamente com a Flórida, 
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com o apoio da PROPPI; que esta semana foi estabelecido o Polo da Universidade Aberta 
do Brasil- UAB no município de São Gabriel e agradeceu o apoio do Vice-Reitor; que na 
visita da CAPES ficou clara a possibilidade de aprovação de outros cursos na modalidade 
EAD, em parceria com a Prefeitura daquela cidade, a UNIPAMPA e o IFFarroupilha; que 
inicialmente serão dois cursos: o Curso de Especialização de Matemática para o 2º grau e 
o Curso de Especialização em  Mídia e Educação à Distância na modalidade EaD, com 
possibilidade de no futuro haver cursos de Química, Física e Artes. Informou também que 
no próximo sábado o 6º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército concederá ao 
Campus São Gabriel a honraria de Amigo do Batalhão. Finalizando agradeceu ao Campus 
Alegrete, a Reitoria e a PROPLAN pelo apoio que sempre disponibilizam.  
2.2 O conselheiro Juan del Aguila informou que a Estância do Pampa, Campus Dom 
Pedrito, recebeu ovelhas; agradeceu a gestão do Campus e solicitou ajuda do Gabinete no 
sentido de regularizarem a rede elétrica da Estância e contratarem trabalhadores 
terceirizados. 
2.3 O conselheiro Edson Paniágua informou que no ano passado o Campus São Borja 
encaminhou à CAPES proposta de um curso interdisciplinar de Ensino de Ciências 
Humanas e Sociais, que não obteve aprovação; que este ano, após uma ação conjunta no 
Campus uma nova proposta foi encaminhada e está sendo avaliada na área interdisciplinar 
e, possivelmente, na próxima reunião poderá ser avaliada neste Pleno. Também 
agradeceu ao professor Maurício Vieira pelo apoio junto àquela Coordenadoria e 
esclareceu que a proposta atual atendeu a todas as exigências.  
2.4 O conselheiro Ewerton Ferreira registrou agradecimentos pelo esforço da Gestão 
junto ao MEC para que fosse autorizado o Curso de Direito no Campus São Borja; que 
esta não é uma demanda só dos professores da Unidade, mas de todo o Campus e 
também da comunidade. Agradeceu a todos os professores do Campus São Borja do 
Campus Santana do Livramento, ao Vice-Reitor, professor Maurício Vieira e a todos que se 
engajaram nessa causa; que esta é uma vitória de todos. O Presidente informou que 
autorizou a ida da professora Lisianne Ceolin a Goiânia onde defenderá o Curso junto à 
OAB. 

 
3. Inclusões e Exclusões de Pauta: 
3.1 O conselheiro Algacir Rigon solicitou debate sobre a isenção total ou parcial de 
discentes que durante a graduação foram beneficiários do Programa Plano de 
Permanência da PRAEC, de forma que os gastos de formatura fossem subsidiados pela 
UNIPAMPA. 
Resultado: Aprovada por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Cristine Schwanke, Luiz Lima, Pedro Madruga, Douglas Bento, 
Hélvio Rech e Valéria Vince. 
 

ORDEM DO DIA 
 

4. Pautas do CONSUNI: 
4.1 O conselheiro Franck Peçanha havia solicitado uma manifestação do Conselho em 
defesa da Universidade Pública e da Democracia, entretanto, disse o conselheiro que a 
solicitação foi feita antes de a Reitoria emitir a Nota e cumprimentou a Gestão pelo 
posicionamento. O conselheiro Sandro Burgos solicitou que o Conselho Universitário 
também emitisse uma nota de apoio. O conselheiro Yuan Tong cumprimentou a Gestão 
pela emissão da nota, mas criticou a Reitoria por se posicionar tardiamente diante dos 
fatos; fez a leitura do ofício 184/2018, da 30ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul e que 
passa a fazer parte desta Ata. O conselheiro explicou que existe no Campus Santana do 
Livramento um local, construído com os diretórios e comunidade, onde os discentes 
expressam suas ideologias; criticou o fato de terem sido atacados no 1º turno das eleições 
e solicitou mais proatividade da Gestão nessas questões. O Presidente justificou o atraso 
na emissão da Nota e disse que é preciso respeitar o artigo próprio do TSE das regras 
eleitorais referente à propaganda, principalmente em prédios do Governo. Manifestaram-se 
também os conselheiros Ewerton Ferreira, Rafael Schmidt, Clever Leitzke, novamente 
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Yuan Tong, Hélvio Rech e Fernanda Gomes. Os conselheiros Franck e Querol sugeriram 
que somente se corrobore a nota emitida pelo Gabinete. Foi colocado em votação o apoio 
do Conselho à nota da Reitoria. 
Resultado: Aprovada por UNANIMIDADE. Ausentes no momento de votação os 
conselheiros convocados: Carla Sehn, Douglas Bento, Juan del Aguila, Ronei Silva, Valéria 
Vinci e Cláudia Maydana. 
4.2 O conselheiro Roberlaine Jorge solicitou informações sobre os setores que estão 
fazendo a jornada flexibilizada. O conselheiro explicou como ocorreu a implantação no 
Campus Alegrete e que enviou toda a análise feita enquanto em experiência; que quando 
faz solicitação de retorno para implementação da jornada total nos setores permitidos só 
recebe a resposta que o assunto está em análise. O Presidente ressaltou que a jornada 
flexibilizada é somente para setores que fazem atendimento ao público. A conselheira 
Aline Balladares explicou que a Comissão já emitiu parecer dos setores STIC, 
Coordenações Administrativas e de alguns laboratórios; que os relatórios dos STICs e 
Coordenações já estão na Reitoria para decisão da continuação ou não da flexibilização. 
Disse que a Comissão já está elaborando documento a ser encaminhado a toda 
comunidade e que o Presidente bem lembrou que a jornada flexibilizada só se aplica a 
setores que fazem atendimento ao público e que o resultado deverá sair no início do 
próximo ano. O conselheiro Cháriston Dal Belo disse que o trabalho da Comissão é bem 
criterioso a fim de dar embasamento à análise do Reitor e que também já estão 
trabalhando nas normas de desflexibilização caso haja necessidade de se reverter a 
jornada. Ambos conselheiros disseram que a jornada não é uma jornada de 30 horas, ela é 
feita para aumentar a qualidade e o horário de atendimento ao público. O Presidente 
ressaltou que todos os documentos enviados à Reitoria são despachados com muita 
celeridade e que cada situação é um processo individual. O conselheiro Roberlaine fez 
questão de esclarecer que há ciência do que é a jornada, mas que querem saber qual é o 
status do processo; quando haverá a resposta de implantação nos setores já analisados. O 
conselheiro Luiz Lima disse que não participa da Comissão, mas ajuda na análise feita 
pela Comissão e que em 12 de novembro tem agenda com o Reitor quando tratarão desse 
assunto. 
 
5. Apreciação de Ata: 
5.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata nº 84, da 84ª 
Reunião Ordinária, realizada em 30 de agosto de 2018, em Bagé. 
Resultado: Aprovada. Abstiveram-se os conselheiros: Aline Balladares, Tanise Bussmann, 
Hélvio Rech, Sandro Cunha e Maurício Vieira. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Douglas Bento, Ivonir dos Santos, Ewerton Ferreira, Yuan Tong 
e Cláudia Maydana.  
 
Às 12 horas e 15 minutos a Sessão foi interrompida e reiniciada às 13 horas e 50 minutos. 
 
Por solicitação do conselheiro Franck Peçanha os conselheiros votaram pela inversão de 
pauta do item 7.5.  
Resultado: Aprovada a inversão do item 7.5. Abstiveram-se os conselheiros: Jônatas 
Caratti e Maria do Socorro Farias. Ausentes no momento da votação os conselheiros 
convocados: Cláudio Albano, Thiago Beuron, Ana Cristina Rodrigues, Rafael Schmidt, 
Tanise Bussmann, Cristine Schwanke, Ivonir dos Santos, Clever Leitzke, e Cláudia 
Maydana. 
7.5 Processo: 23100.000078/2011-62. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: 
Proposta de Regimento Interno do Hospital Veterinário (HUVet) da UNIPAMPA. Parecer: 
Favorável à aprovação. Este processo teve pedido de vista pelo conselheiro Franck 
Peçanha na 84ª reunião deste Conselho, cujo relatório consta às folhas 224 a 227, 
concluindo que o Regimento proposto não tem condições de ser aprovado e encaminha 
voto contrário à aprovação. O conselheiro fez a leitura do relatório explicando todos os 
itens ali elencados. Manifestou-se o conselheiro: Marcus Querol. Foi dada a palavra ao 
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Diretor do HUVet, professor Bruno Leite Anjos. Também se manifestaram os conselheiros 
Juan del Aguila e Hélvio Rech. Em votação o parecer do conselheiro Franck Peçanha. 
Resultado: aprovado o parecer do conselheiro que é contrário à aprovação do Regimento. 
Abstiveram-se os conselheiros: Maria do Socorro Farias, Ewerton Ferreira e Yuan Tong. 
Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Cristine 
Schwanke, Luiz Lima e Cláudia Maydana. 
Encaminhamento: Enviar o processo para a origem, a fim de que procedam a revisão e 
os ajustes necessários e que tramite nas instâncias competentes. Também foi solicitada 
urgência na continuidade do processo para que seja apreciado o mais breve possível. 
Cabe salientar que antes de ser reavaliado pelo CONSUNI este processo passará 
novamente pela PF/UNIPAMPA e CRN. 
 
Os conselheiros optaram pela votação em bloco dos itens 6.1 a 6.6. 
6. Gabinete da Reitoria: 
6.1 Processo: 23100.001765/2018-71. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Aprovar o 
ato nº 21/2018, assinado ad referendum do Conselho Universitário, que alterou os itens: 5, 
subitem 5.8.1 que teve a inserção do endereço eletrônico da CEL Alegrete; 6, subitem 
6.1.5 Nos processos eletivos em que docentes, técnicos-administrativos em educação e 
discentes votam em um mesmo representante, a votação é paritária, tendo cada categoria 
o peso de 1/3 (um terço) – 6.1.6 Foi inserida a fórmula de cálculo dos resultados da eleição 
de acordo com o § 6º do Art. 30 da Resolução 9/2010 (Normas Gerais de Regulamentação 
de Eleições Universitárias na UNIPAMPA)) e por fim,  o cronograma da Resolução 
200/2018 (Edital 03/2018 – Eleição para o preenchimento da vaga de Coordenador 
Acadêmico do Campus Alegrete da UNIPAMPA). 
6.2 Processo: 23100.003442/2017-31. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: 
Aprovar o ato nº 22/2018, assinado ad referendum do Conselho Universitário, que 
modificou a data da reunião deste Conselho de 18 para 25 de outubro do corrente ano, 
alterando assim a Resolução 186/2017 (Calendário Anual das Reuniões do CONSUNI). 
6.3 Processo: 23100.001765/2018-71. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Aprovar o 
ato nº 23/2018, assinado ad referendum do Conselho Universitário, que alterou a data de 
homologação do resultado da eleição para preenchimento da vaga de Coordenador 
Acadêmico do Campus Alegrete (Resolução 200/2018), em decorrência da mudança de 
data da reunião deste Pleno de 18 para 25 de outubro. 
6.4 Processo: 23100.002419/2018-19. Origem: Divisão de Processos Seletivos. 
Objeto: Aprovar o ato nº 24/2018, assinado ad referendum do Conselho Universitário 
autorizando o Edital do Processo Seletivo Específico para ingresso no Curso de Educação 
do Campo, Licenciatura 2019/1. Cabe a ressalva que a aprovação foi para o Processo 
Seletivo, e não para o Edital, como consta equivocadamente no processo e nos pareceres.  
6.5 Processo: 23100.002469/2018-98. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Aprovar o ato 
nº 25/2018, assinado ad referendum do Conselho Universitário, referente ao Acordo de 
Cooperação entre a UNIPAMPA e a Associação Comercial e Industrial de Itaqui, visando 
dar continuidade ao projeto de extensão que promove o atendimento nutricional à 
sociedade de forma gratuita, através do Ambulatório Nutricional da UNIPAMPA. 
6.6 Processo: 23100.002865/2018-15. Origem: Divisão de Processos Seletivos. 
Objeto: Aprovar o ato nº 26/2018, assinado ad referendum do Conselho Universitário 
autorizando o Edital do Processo Seletivo Específico para ingresso no Curso de Ciências 
Exatas, Licenciatura 2019/1. Aqui também cabe a ressalva que a aprovação foi para o 
Processo Seletivo, e não para o Edital, como consta equivocadamente no processo e nos 
pareceres. 
Resultado: aprovados os itens 6.1 a 6.6. Absteve-se o conselheiro Telmo Deifeld. 
Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Cristine 
Schwanke, Luiz Lima, Luis Hamilton Pereira Júnior, Hélvio Rech, Jônatas Caratti, Ewerton 
Ferreira, Yuan Tong  e Cláudia Maydana.  
 
Os conselheiros Marcus Querol e Franck Peçanha justificaram a saída da reunião às 14 
horas e 40 minutos. 
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6.7 Processo: 23100.003087/2018-81. Origem: Secretaria do CONSUNI. 
Objeto: Aprovar o Calendário de Reuniões do Conselho Universitário para o 1º 
semestre de 2019. 
Resultado: Aprovado o Calendário de Reuniões do CONSUNI 2019, 1º semestre. 
Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, 
Cristine Schwanke, Luiz Lima, Sandro Burgos, Jônatas Caratti, Ewerton Ferreira, 
Yuan Tong e Cláudia Maydana. 
 
Os conselheiros optaram por votação em bloco dos itens 7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8 e 7.9. 
7. Comissão de Regimentos e Normas: 
7.1 Processo: 23100.001172/2017-24. Origem: PROPPI. Objeto: Proposta de 
Resolução do Regimento da Comissão Superior de Pesquisa. Parecer: Favorável à 
aprovação. 
[...] 
7.3 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. As alterações propostas 
referem-se: § 1º do Art. 8º que passa a ter a seguinte redação: “§ 1º No caso de Promoção 
por titulação, deve ser encaminhado o Formulário Próprio e o Diploma, conforme legislação 
vigente.” A outra modificação propõe a alteração do Apêndice I, na seção V, relativa às 
atividades de pesquisa aprovados pelas instâncias competentes da Instituição e/ou pelos 
órgãos de fomento. Esta alteração prevê uma limitação de pontuação das atividades de 
pesquisa. No Apêndice III foi proposta uma emenda aditiva com o objetivo de agregar os 
formulários de Autoavaliação e de Avaliação da Chefia Imediata. Parecer: Favorável à 
aprovação. Este processo teve pedido de vista pelo conselheiro Franck Peçanha na 84ª 
reunião desde Conselho. Cabe ressaltar o não cumprimento do § 2º do Art. 34 da 
Resolução 33/2011 (Regimento do CONSUNI), que determina que todo o pedido de vista 
implica na apresentação de relatório por parte do solicitante no prazo de 10 dias úteis a 
contar da data em que os autos estiverem à disposição dele. 
7.4 Processo: 23100.002604/2016/33. Origem: CPPD. Objeto: Proposta de alteração 
da Resolução 75/2012 – Normas Gerais de Promoção Funcional para a Classe de 
Professor Associado e Progressão Funcional na Classe de Professor Associado. As 
alterações propostas referem-se à pontuação das atividades de pesquisa, Anexo I, item IV 
e inserção do formulário de Autoavaliação e Avaliação da Chefia, Anexo II. Parecer: 
Favorável à aprovação. Este processo teve pedido de vista pelo conselheiro Franck 
Peçanha na 84ª reunião desde Conselho. Cabe ressaltar o não cumprimento do § 2º do 
Art. 34 da Resolução 33/2011 (Regimento do CONSUNI), que determina que todo o pedido 
de vista implica na apresentação de relatório por parte do solicitante no prazo de 10 dias 
úteis a contar da data em que os autos estiverem à disposição dele. 
[...] 
7.6  Processo: 23100.002946/2017-34. Origem: Campus São Gabriel. Objeto: 
Proposta de Resolução de Criação da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do 
Campus São Gabriel e aprovação do seu Regimento. Parecer: Favorável à aprovação. 
[...] 
7.8 Processo: 23100.003423/2017-13. Origem: PROPPI. Objeto: Reconhecimento de 
Título Estrangeiro, Mestrado em Educação pela Universidad Del Norte Paraguay 
(UNINORTE). Interessado Breno Brício Amaral.  
7.9 Processo: 23100.000741/2018-03. Origem: PROPPI. Objeto: Reconhecimento de 
Título Estrangeiro, Mestrado em Estudos Profissionais Especializados em Educação pela 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Porto, Portugal. Interessada 
Adelaide Marli Neis. 
Resultado: aprovados os itens 7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8 e 7.9. Abstiveram-se da votação os 
conselheiros: Cristine Schwanke e Victor Pires. O Presidente e o Vice-Presidente votaram 
favoravelmente aos itens 7.1, 7.3, 7.4 e 7.6 e se abstiveram na votação dos itens 7.8 e 7.9. 
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Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Luiz Lima, 
Sandro Burgos, Hélvio Rech, Ewerton Ferreira, Yuan Tong e Cláudia Maydana. 
 
7.2 Processo: 23100.001285/2014-87. Origem: DTIC. Objeto: Alteração da 
Resolução 83/2014, que institui a Estrutura de Segurança da Informação e Comunicações 
(ESIC), especificamente no Art. 3º que trata da composição do Comitê de Segurança da 
Informação e Comunicações (CSIC), que passa a vigorar: “Art. 3º Compõem o CSIC: I. o 
Reitor como Gestor de Segurança da Informação e Comunicações; II. o Diretor da Diretoria 
de Tecnologia da Informação e Comunicações; III. o Coordenador de Governança de TI da 
DTIC; IV. o Pró-Reitor de Extensão e Cultura; V. o Pró-Reitor de Graduação; VI. o Pró-
Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; VII. o Pró-Reitor de Planejamento e 
Infraestrutura; VIII. 4 Diretores de Campus.”  Parecer: Favorável à aprovação. O 
conselheiro Pierre Martin explicou que é preciso contemplar assento para 5 diretores a fim 
de se manter a formação semelhante a do Comitê de Governança Digital e sugere que 
sejam indicados pelo Reitor com alternância a cada 2 anos.  
Resultado: Aprovadas as alterações na Resolução 83/2014 por UNANIMIDADE com as 
sugestões propostas. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: 
Rafael Schmidt, Hélvio Rech, Juan Del Aguila, Victor Pires, Cláudia Maydana e Marco 
Hansen. 
Neste momento o Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa. 
7.7 Processo: 23100.003214/2017-61. Origem: Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
Objeto: Regimento dos Comitês Locais de Avaliação (CLAs). Parecer: Favorável à 
aprovação. Manifestaram-se os conselheiros Telmo Deifeld e Ana Cristina Rodrigues. 7 
(14:24) 
Resultado: Aprovado o Regimento dos Comitês Locais de Avaliação (CLAs). Abstiveram-
se os conselheiros: Ivonir dos Santos, Juan del Aguila, Victor Pires, Pierre Martin e Ronei 
Pinto. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, 
Cháriston Dal Belo e Cláudia Maydana. 
 
7.10 Processo: 23100.003130/2018-17. Origem: Campus Itaqui/PROGRAD. Objeto: 
Proposta de Alteração da Resolução 29/2011 (Normas Básicas de Graduação), referente 
ao Segundo Ciclo de Formação para Egressos dos Cursos de Bacharelado e Licenciaturas 
Interdisciplinares. As alterações propostas referem-se aos Incisos I e II do Art. 8º; aos 
parágrafos 2º e 3º do Art. 8º; aos Incisos I, II, III e IV do Art. 9º e aos Incisos III, V e IX do 
Art. 45. Parecer: Favorável à aprovação. Manifestaram-se os conselheiros Tanise 
Bussmann e Roberlaine Jorge sobre a proposição do Inciso III do Art. 45 ter precedência 
aos Incisos IV, V e VI. A conselheira Amélia de Bastos explicou que processos seletivos 
complementares são para ocupação de vagas ociosas e como esses processos são 
realizados e concordou em fazer a inversão do Inciso III para o VI. O conselheiro 
Roberlaine Jorge explicou que queria ser o último a falar porque tinha intenção de pedir 
vista ao processo; que o Campus Alegrete tem um grupo forte no NEABI e que havia um 
debate sobre processo seletivo, das vagas, sobre ficar a cargo dos coordenadores, 
principalmente sobre processos complementares e processos seletivos específicos para 
indígenas aldeados e moradores das comunidades de quilombolas.  A conselheira Carla 
Sehn disse que essas alterações proporcionarão aumento da Matriz OCC, beneficiarão os 
alunos do BCTI que conseguem se formar em outro curso em apenas dois anos e que isso 
é um diferencial. Lembrou que este mesmo Conselho aprovou o PPC do Curso, onde há 
previsão de garantia de vagas em todos os cursos da UNIPAMPA. Demonstrou-se 
preocupada com um pedido de vista, apesar de entender e concordar com o pensar de 
prioridade para as ações afirmativas, pois teme pelo prazo de implementação já no 
próximo processo. A conselheira Valéria Vinci disse a aprovação é urgente para garantir a 
permanência do aluno na Universidade. A conselheira Amélia de Bastos sugeriu a 
aprovação das alterações propostas com a troca de prioridade proposta pela conselheira 
Tanise e que após os debates entre os NEABIs voltem a discutir a alteração do Art. 45 da 
Resolução 29/2011; salientou que também incluíram a garantia de matrícula regular para o 
aluno em período ideal. Voltaram a se manifestar os conselheiros: Tanise, que disse estar 
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tranquila, pois verificou que essa garantia de oferta de vagas não é para toda a 
UNIPAMPA, mas somente para o Campus Itaqui; Carla disse que a primeira proposta era 
que todos os alunos ingressassem pelo BCTI e só depois migrassem para os cursos, o que 
não foi possível em razão do quadro docente à época, mas que percebem o quanto é 
possível em termos de evolução dos alunos, uma vez que eles conseguem o 
aproveitamento de componentes curriculares; e Roberlaine que não querendo prejudicar o 
curso concordou, deixando claro que o debate entre os NEABIs se faz necessário e que na 
próxima reunião já tragam uma proposta de alteração para análise do Conselho. A 
conselheira Carla disse que o diferencial do BCTI é que o aluno experimente as grandes 
áreas, se identifique com alguma e, a partir dessa escolha mais acertada possa optar pela 
graduação pretendida.  
Resultado: aprovada por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Thiago Beuron, Rafael Schmidt, Hélvio Rech, Ronei da Silva e 
Cláudia Maydana.  
 
8. Comissão Eleitoral Geral:  
8.1 Processo: 23100.002658/2015-18. Origem: SisBi/CEG. Objeto: Proposta de Edital 
de Eleição do Coordenador e Coordenador Substituto do Sistema de Bibliotecas (SisBi) 
UNIPAMPA. A conselheira Aline Balladares fez um breve histórico sobre a tramitação do 
processo e apresentou as alterações feitas no novo Edital; disse que se manifestava como 
diretora de Campus e disse não entender o papel da ciência do Conselho de Campus de 
Campus; questionou como ficariam os campi que possuem somente um bibliotecário. O 
Vice-Presidente explicou que a ciência significa que o Campus está sabendo que tem um 
bibliotecário se candidatando e tenham tempo para se reestruturar junto à coordenação 
acadêmica, fazer um redimensionamento caso o servidor seja eleito; que se acharem que 
essa sugestão não é necessária que então somente seja disparado o processo eleitoral 
conforme manifestação dos bibliotecários. Manifestaram-se os conselheiros Ana Cristina 
Rodrigues, Aline Balladares, Carla Sehn, Tanise Bussmann. O Presidente fez questão de 
esclarecer que o Ministério do Planejamento não disponibilizará nenhum novo código de 
vaga a curto ou médio prazo. Foi dada a palavra a servidora Vanessa Dias, atual 
Coordenadora do SisBi que preferiu não se posicionar sobre o local onde deve ser 
exercida a coordenação; fez questão de esclarecer que esse processo se arrasta desde 
2014 quando solicitou para sair do cargo e lhe foi dito que a forma de escolha seria 
alterada, o que não aconteceu; logo depois mudou a gestão e novamente solicitou eleições 
para que não pensassem que ela estava se apossando de algo que não lhe pertencia e, 
novamente se depararam com impasse do local de exercício da coordenação; que já se 
posicionou sobre a mobilidade da coordenação ou não mas que não há consenso entre o 
grupo e por isso voltarão sempre ao mesmo ponto de discussão que parou em 2014; se 
vem para Bagé, o que vai acontecer com o campus. Finalizando disse que como a Reitoria 
vai cobrir o campus é entre a Reitoria e o campus. Manifestaram-se os conselheiros: 
Maurício Vieira, Ana Cristina Rodrigues, Juan del Aguila, Nádia Bucco; Carla Sehn que 
comentou o ocorrido no Campus Itaqui quando da avaliação do Curso de Engenharia de 
Agrimensura e solicitou que a Gestão interceda junta à UFRGS para a cedência de um 
código para completar o quadro da biblioteca daquele Campus; Aline Balladares; Tanise 
Bussmann lembrou que a sugestão do parecer da CRN é por indicação (com necessidade 
de modificar a Resolução 31) ou que em caso de votação se diga como ficará a situação 
da biblioteca;  Cláudio Albano, se disse indignado e não acreditando que este Conselho 
Superior corre o risco de aprovar um ato que vai deixar um campus sem bibliotecário e 
sugeriu a retirada de pauta; Ewerton Ferreira em respeito aos campi e ao direito dos 
bibliotecários concorda com a retirada de pauta; Hélvio Rech disse que é inaceitável uma 
Unidade sem bibliotecário mas também é direito do servidor se candidatar; Pierre Martin 
disse que tanto a indicação ou eleição irá cercear esses dois campi que têm só uma 
bibliotecária; Valéria Vinci questionou se é possível condicionar a inscrição de candidatos 
de unidades que tenham somente as duas vagas preenchidas o que lhe foi respondido que 
é impossível; e Edson Paniágua sugeriu que a sede seja no local de exercício do 
bibliotecário. Todo o debate foi em torno da Coordenação ficar sediada em Bagé e o risco 
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de alguma Unidade ficar desprovida de bibliotecário. A maioria dos conselheiros deixou 
clara a preocupação de algum Campus ficar desprovido desse profissional, correndo-se o 
risco de prejudicar alguma avaliação de curso por falta de bibliotecário na Unidade. Foram 
várias as sugestões propostas e ao final chegaram ao consenso de dois encaminhamentos 
para votação: (a): INDICAÇÃO feita pelo Reitor e (b) ELEIÇÃO, de acordo com o Edital 
proposto. 
Resultado: Aprovado o encaminhamento (a) INDICAÇÃO com 24 votos favoráveis. 
Votaram pelo encaminhamento (b) ELEIÇÃO, totalizando 8 votos, os conselheiros: Carla 
Sehn, Ana Cristina Rodrigues, Cháriston Dal Belo, Jônatas Caratti, Cíntia da Rosa, Clevar 
Leitzke,Sandro da Cunha e Marco Antonio Hansen. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Thiago Beuron, Rafael Schmidt, Sandro Burgos, Hélvio Rech, 
João Antônio Pereira, Victor Paulo Pires, Yuan Tong, Valéria Vinci, Cláudia Maydana e 
Maurício Vieira. Dessa forma imediatamente deverá ser providenciada a alteração do 
Regimento do SisBi. O conselheiro Clever Leitzke manifestou-se dizendo que essa escolha 
foi um retrocesso e que só poderão ser coordenadores os bibliotecários lotados na cidade 
de Bagé. A conselheira Ana Cristina Rodrigues também registrou sua tristeza, mas fez 
questão de dizer que somente dois campi possuem somente um bibliotecário; e que a 
indicação não significa que deverá ser alguém de Bagé e se for o entendimento que esse 
profissional deverá trabalhar em Bagé é isso que deve ficar registrado; que ao se votar a 
indicação não se votou casado a indicação de alguém de Bagé; que entre os 22 há outras 
tantas possibilidades que a indicação não saia daqui. O conselheiro Cláudio Albano 
explicou que a indicação não exclui nenhuma Unidade, pois todos os outros setores 
possuem indicações, como a DTIC e a DAEINTER e que a exceção é justamente a 
coordenação do SisBi. O conselheiro Hélvio Rech disse que a indicação não significa a 
falta de diálogo, mas que é exatamente o contrário.  
8.2 Processo: 23100.001765/2018-71. Origem: Campus Alegrete/CEG. Objeto: 
Homologação do resultado do Edital 03/2018 – Eleição para o preenchimento da vaga de 
Coordenador Acadêmico do Campus Alegrete da UNIPAMPA. A Presidente da CEG, 
conselheira Aline Balladares fez a leitura do resultado da eleição. 
Resultado: Aprovada a homologação do resultado do Edital 03/2018. Abstenção da 
conselheira Cintia da Rosa e voto contrário do conselheiro Clever Leitzke. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Roberlaine Jorge, Cláudio Albano, 
Thiago Beuron, Carla Sehn, Sandro Camargo, Cristine Schwanke, Amélia de Bastos, Ivonir 
dos Santos, Cláudia Maydana e Maurício Vieira. 
 
Os conselheiros optaram pela votação em bloco dos itens 9.1 a 9.10. 
9. Comissão Superior de Ensino: 
9.1 Processo: 23100.002642/2017-77. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: Extinção 
do Curso de Letras – Português/Espanhol e respectivas Literaturas, Licenciatura. Parecer: 
Favorável à aprovação.  A solicitação de extinção desse curso foi justificada pela criação 
de dois novos cursos noturnos. O processo tramitou nas instâncias colegiadas e obteve 
aprovação na 79ª Reunião Ordinária deste Pleno. Entretanto, a criação dos novos cursos 
noturnos não se concretizou no tempo previsto, demandando então, a continuidade de 
oferta do Curso de Letras – Português/Espanhol e respectivas Literaturas, que foi 
aprovada na 80º Reunião Ordinária deste Conselho. Em agosto de 2018 este curso foi 
substituído pelos Cursos: “Espanhol e Literatura Hispânica” e “Português e Literatura de 
Língua Portuguesa”, cada um ofertando 30 vagas. 
9.2 Processo: 23100.001457/2018-46. Origem: Campus São Gabriel. Objeto: 
Proposta de Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Educação: Práticas 
de Ensino Interdisciplinares (EDUINTER), 1ª Edição. Parecer: Favorável à aprovação. 
9.3 Processo: 23100.001510/2018-17. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: 
Proposta de Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Ensino de Ciências 
da Natureza: Práticas e Processos Formativos, 1ª Edição. Parecer: Favorável à 
aprovação. 
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9.4 Processo: 23100.001511/2018-53. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: 
Proposta de Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Agronegócio, 3ª 
Edição. Parecer: Favorável à aprovação. 
9.5 Processo: 23100.001512/2018-06. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: 
Proposta de Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Produção Animal, 
2ª Edição. Parecer: Favorável à aprovação. 
9.6 Processo: 23100.001533/2018-13. Origem: Campus Caçapava do Sul. Objeto: 
Proposta de Criação de Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Gestão 
e Educação Ambiental, 1ª Edição. Parecer: Favorável à aprovação. 
9.7 Processo: 23100.001559/2018-61. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Proposta de 
Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Produção Vegetal, 2ª Edição. 
Parecer: Favorável à aprovação. 
9.8 Processo: 23100.001580/2018-67. Origem: Campus São Borja. Objeto: Proposta 
de Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Metodologia Interdisciplinar 
no Ensino de Ciências Humanas, modalidade EAD/UAB, 1ª Edição. Parecer: Favorável à 
aprovação com as alterações sugeridas. 
9.9 Processo: 23100.001584/2018-45. Origem: Campus São Borja. Objeto: Proposta 
de Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Políticas de Atenção a 
Crianças e Adolescentes em situação de Violência (ECASVI), 1ª Edição. Parecer: 
Favorável à aprovação. 
9.10 Processo: 23100.001625/2018-01. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: Proposta 
de Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Gestão da Educação Básica: 
Articulação entre o Político e o Pedagógico, 2ª Edição. Parecer: Favorável à aprovação. 
O conselheiro Ewerton Ferreira deu ciência que a Especialização em Metodologia 
Interdisciplinar no Ensino de Ciências Humanas, do Campus São Borja, foi uma solicitação 
de egressos e professores da rede básica de ensino e por entender que é uma demanda 
do Campus e da região solicitou a aprovação. 
Resultado: Aprovados os itens 9.1 a 9.10. O conselheiro Algacir Rigon votou contrário ao 
item 9.8 e favorável aos demais. Ausentes no momento da votação os conselheiros 
convocados: Roberlaine Jorge, Cláudio Albano, Sandro Camargo, Tanise Bussmann, 
Cristine Schwanke, Amélia de Borges, Hélvio Rech, Pierre Martin e Cláudia Maydana. 
9.11 Processo: 23100.002747/2018-15. Origem: PROGRAD. Objeto: Proposta do 
Calendário Acadêmico 2019. Parecer: Favorável à aprovação. 
A conselheira Aline Balladares solicitou que sejam previstos ao máximo os pontos 
facultativos para que as saídas de campo possam ser planejadas de forma a cumprir a 
carga horária necessária. A conselheira Carla Sehn apresentou solicitação do Curso de 
Agronomia sobre estender o período especial de verão, que este ano está mais reduzido. 
Argumentou que apesar da explicação dada pela Pró-Reitora Adjunta de Graduação, 
conselheira Amélia de Bastos, os discentes fazem o estágio curricular de 180 horas nesse 
período e muitos já entram no mercado de trabalho através desses estágios.  O 
conselheiro Algacir Rigon solicitou correção no processo seletivo do LeCampo, que consta 
2019/1 e deve ser 2020 verão, página 24 do processo e 11 do calendário. O conselheiro 
Juan del Aguila solicitou a inclusão da data do SIEPE e a liberação dos docentes para 
participarem do principal evento científico da Universidade. O Presidente sugeriu 05, 06 e 
07 de novembro de 2019. A conselheira Ana Cristina Rodrigues disse que há o calendário 
acadêmico e o de eventos; que precisam distinguir o que é atividade acadêmica e o que é 
dia letivo efetivamente. A conselheira disse ser necessário definir o Calendário de Eventos. 
O Presidente sugeriu que no de Eventos já considerem as semanas acadêmicas. Sobre as 
datas do SIEPE o conselheiro Rafael Schmidt explicou que este ano conseguiram 
antecipar em relação à edição anterior. Disse que é preciso considerar o encerramento do 
calendário letivo das instituições de ensino superior uruguaias, parceiras no evento, no 
início de novembro. O conselheiro disse não se sentir seguro no momento para propor a 
antecipação do evento para o mês de outubro.  O conselheiro Pierre Martin comentou 
sobre alguns problemas técnicos que aconteceram no período de matrículas no ano 
anterior e que os alunos acreditam que se entrarem antes no sistema isso garantirá a 
vaga, mas que não é assim que acontece. Sugeriu que as solicitações sejam abertas por 
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Unidade e não todas ao mesmo tempo a fim de não congestionar o sistema e deixando um 
período maior para os campi com maior número de alunos. O Presidente salientou que o 
Calendário de Eventos deve ser trabalhado pela PROGRAD, PROEXT, PRAEC E 
PROPPI. O conselheiro Pierre disse que a DTIC está preparando uma agenda pública a 
fim de dar transparência aos eventos da Instituição. O Presidente salientou que é 
importante evitar a sobreposição de datas dos eventos. O conselheiro Ewerton Ferreira se 
disse satisfeito por estarem tratando dessa antiga demanda dos discentes e apontou a 
importância de divulgarem tudo o que está sendo desenvolvido nas cidades onde a 
UNIPAMPA está instalada. Na sequência o conselheiro Rafael Schmidt disse que o 
Calendário de Eventos é uma necessidade também publicizar aos discentes os eventos 
das instituições vizinhas à UNIPAMPA. A conselheira Amélia de Bastos explicou como a 
PROGRAD organiza o calendário acadêmico, que passa pela análise da CSE e este ano 
ainda foi debatido com o Curso LeCampo e, posteriormente, foi encaminhado a todas as 
Pró-Reitorias para que enviassem pautas que devem ser incluídas no calendário 
acadêmico, como prazos de editais e de bolsas. Atendendo ao pedido do Curso de 
Agronomia disse que o período será estendido até 28 de fevereiro; sobre o período de 
matrículas disse que estudarão o assunto para ver a possibilidade de alteração; informou 
que estão criando o manual do calendário acadêmico, pois não sabem os tempos 
necessários para as atividades administrativas atreladas ao calendário. Finalizando, disse 
que disponibilizarão um calendário atinente somente aos alunos, outro só para os docentes 
e aquele que é de procedimento das secretarias acadêmicas. A conselheira Valéria Vince 
solicitou que o calendário seja publicizado em local de fácil acesso, disse que é difícil 
encontrar na página.   
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Sandro Camargo, Luiz Lima e Cláudia Maydana. 
 
10. Comissão Especial para Análise de Concessão de Títulos e Dignidades: 
10.1 Processo: 23100.002787/2018-59. Origem: Gabinete da Reitoria. Objeto: Análise 
da solicitação de Concessão de Medalha de Mérito Universitário ao Engenheiro Mário 
Benedetti. Parecer: Favorável à aprovação. 
Resultado: aprovada a Concessão de Medalha de Mérito Universitário ao Engenheiro 
Mário Benedetti em conformidade com a Resolução 51/2012 (Normas para a Concessão 
de Títulos Honoríficos e Dignidades Universitárias). Abstiveram-se os conselheiros: Aline 
Balladares, Cháriston Dal Belo, Telmo Deifeld, Victor Pires, Ewerton Ferreira e Yuan Tong. 
Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Sandro Camargo, Luiz 
Lima e Cláudia Maydana. 
 
11. Comissão de Relações Universidade-Sociedade: 
11.1 Processo: 23100.001822/2018-12. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: Acordo 
de Cooperação entre a UNIPAMPA, Campus Dom Pedrito e o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), dada a importância do exercício da cidadania dos universitários, através da atuação 
como mesários. Parecer: Favorável à aprovação. 
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE 
 
12. Assuntos Gerais/Inclusões de Pauta: 
12.1 O conselheiro Algacir Rigon disse que solicitou o debate desse assunto porque 
desde que a UNIPAMPA deixou de custear as formaturas os alunos considerados em 
situação de vulnerabilidade, ou seja, aqueles foram beneficiários do Programa Plano de 
Permanência da PRAEC terminam sendo excluídos do momento considerado o mais 
importante para as famílias, uma vez que não podem bancar as despesas da formatura. O 
conselheiro disse não saber qual o melhor procedimento; se através de um incentivo via 
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil ou se através de uma verba via Gabinete, mas que 
seria muito bom se esses discentes pudessem realmente participar do evento uma vez que 
receberam assistência durante todo o tempo em que estiveram cursando a graduação. O 
Presidente disse que é um assunto importante e que buscarão uma alternativa junto à 
PRAEC e PROGRAD. O conselheiro Ewerton Ferreira corroborando com a fala do 
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conselheiro Algacir também solicitou que as colações de grau internas tenham 
representação da Reitoria. E novamente elogiou o fato de a Gestão estar tratando do 
Calendário de Eventos que é uma antiga demanda dos discentes. 
12.2 O Presidente solicitou que definissem a data e o local do SIEPE 2019. O 
conselheiro Rafael Schmidt acha que a data provável é início de novembro, mas reforça o 
entendimento que precisam colocar em votação o local do SIEPE de 2020, pois em uma 
reunião esvaziada, sem debate prévio e a uma semana e meia de anunciarem o local do 
próximo evento. O Presidente interrompeu dizendo que não votarão nada neste momento; 
que se todos concordarem em continuar em Santana do Livramento em 2019, perfeito. O 
conselheiro Rafael Schmidt insiste que é preciso haver um debate e que por isso é 
necessário um regramento. A conselheira Ana Cristina considera inadequada a decisão 
com essa plateia reduzida e considera colocar como segunda categoria o SIEPE dentro da 
Instituição e concorda pela continuidade do evento em Livramento. O conselheiro Rafael 
Schmidt informou que o Relatório do 10º SIEPE será apresentado na 86ª Reunião do 
Conselho Universitário, em dezembro e poderão colocar em pauta, fazendo a avaliação e 
anunciando então o local de realização no 11º SIEPE. Na sequência o conselheiro Ewerton 
Ferreira  
 
Nada mais havendo a tratar, às 18 horas e 15 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. 
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