
 
 

ATA Nº 87 – 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 25 de abril de 2019. 

Local: Auditório – Campus Bagé 

Horário: 9 horas e 10 minutos 
 

Presentes: Marco Antonio Fontoura Hansen, Presidente; Victor Paulo Kloeckner Pires, 
Decano do Conselho Universitário; os diretores das Unidades: Roberlaine Ribeiro Jorge, 
Cláudio Sonáglio Albano, Aline Lopes Balladares, Thiago Antônio Beuron; Charles 
Quevedo Carpes, Diretor em exercício do Campus Itaqui; Ana Cristina da Silva Rodrigues, 
Rafael Vitória Schmidt; Ronaldo Bernardino Colvero; Cháriston André Dal Belo e Marcus 
Vinícius Morini Querol; os representantes das Comissões Superiores de Ensino, Pesquisa 
e Extensão, professores Edward Frederico Castro Pessano, Ana Carolina Gomes Miranda 
e Cristine Machado Schwanke, respectivamente; os Pró-Reitores: Evelton Machado 
Ferreira, Luiz Edgar Araújo Lima; José Waldomiro Rojas, Pró-Reitor em exercício da 
PROPLAN; Velci Queiróz de Souza, Ricardo Howes Carpes, Diogo Alves Elwanger e 
Nádia Fátima dos Santos Bucco; os representantes docentes: Adriana Gindri Salbego, 
Alessandro Bof de Oliveira, Algacir José Rigon, Carmen Regina Dorneles Nogueira, 
Douglas Mayer Bento, Edson Romário Monteiro Paniágua, Franck Maciel Peçanha, Hélvio 
Rech, Ivonir Petrarca dos Santos, João Antônio Gomes Pereira, Jônatas Marques Caratti, 
Juan Saavedra del Aguila, Márcio André Rodrigues Martins, Rolando Larico Mamani, 
Telmo Egmar Egmar Camilo Deifeld; os representantes TAE: Camila da Costa Lacerda 
Tolio Richardt, Carlos Cardoso da Costa e Silva Jr., Cíntia Saydelles da Rosa, Pierre 
Correa Martin e Ronei Pinto da Silva; os representantes discentes: 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: Maurício Aires Vieira, 
Luís Hamilton Tarragô Pereira Jr., Clever Martins Leitzke, Viviane Kanitz Gentil, Diogo 
Gabriel Sperandio e Ewerton da Silva Ferreira que solicitou desligamento deste Conselho. 

Ausentes sem justificativa a representante discente convocada: Marinela Rodriguez da 

Silva. 

1. Posse novo Conselheiro: 

O Presidente iniciou a reunião dando posse aos conselheiros: Prof. Charles Quevedo 
Carpes, Diretor em exercício no Campus Itaqui. 
 
2. Recomposição das Comissões: 
2.1 Comissão Especial para Efetivação de Políticas para Ocupação de Vagas 
Discentes: manifestaram-se os conselheiros Diogo Elwanger, Valéria Costa, Ricardo 
Carpes e o Presidente. O conselheiro Diogo Elwanger candidatou-se. 
2.2 Comissão Especial para Análise de Concessão de Títulos de Dignidade: 
Edward Pessano. 
2.3 Comissão Permanente de Política e Assistência Estudantil e Comunitária: 
Diogo Elwanger. 
Resultado: aprovados. Registra-se a ausência da conselheira convocada Cristine 
Schwanke. Abstiveram-se as conselheiras: Ana Carolina Miranda e Cláudia Maydana. 
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3. Informações da Reitoria 
3.1 O Pró-Reitor José Rojas explicou sobre o processo 23100.002776/2019-50 – 
Descentralização de Créditos. Disse que dentro da LOA a Universidade teve 317 milhões 
de reais; 265 milhões com gastos de pessoal com recurso específico; 8 milhões e 600 mil 
de capital e 44 milhões de custeio. Informou que 40% do custeio e 15% de capital já foram 
liberados e que a PROPLAN está analisando item a item a fim de liberar às Unidades; que 
houve um apontamento do MEC sobre uma possível redução de 25% no orçamento da 
Universidade. Manifestaram-se os conselheiros: Ronaldo Colvero solicitou uma discussão 
acerca das vagas ociosas na Universidade que impactam diretamente no orçamento. O 
Presidente disse que é há uma grande preocupação na questão da retenção, evasão e de 
vagas ociosas; que a PROGRAD está trabalhando na busca novas formas de ingresso na 
Universidade.  
3.2 O conselheiro Diogo Elwanger informou sobre o sinistro ocorrido no RU do Campus 
Alegrete. Manifestou-se o conselheiro José Rojas. 
3.3 O conselheiro Franck Peçanha reforçando a fala do conselheiro Ronaldo disse que 
quando ele alertou sobre o impacto que os cursos EaD teriam nas graduações presenciais 
isso não foi considerado. Disse que seria interessante fazer-se uma relação de quais 
campi ofertam esses cursos e como está a ocupação de vagas; que a UNIPAMPA está 
instalada em área de fronteira e deveria buscar exemplos no Uruguai e na Argentina; que 
precisam repensar a oferta de cursos noturnos; que precisam rever a questão da EaD; que  
o cenário que ele previa para daqui uns 5 anos infelizmente não levou sequer um ano para 
acontecer. Finalizando o conselheiro insistiu que é preciso pensar uma oferta de cursos de 
forma que pessoas que trabalham possam cursar.  
3.4 O conselheiro Roberlaine Jorge agradeceu o apoio de todos os colegas quando do 
sinistro no RU do Campus Alegre, a agilidade das equipes e a solidariedade. 
3.5 Em resposta a fala do conselheiro Franck, a conselheira Carmen Nogueira, 
coordenadora do curso de Geografia EaD, disse que muitas vezes o aluno da EaD precisa 
se envolver muito mais que o aluno presencial; que os cursos foram aprovados, avaliados 
pela CAPES com notas compatíveis e por isso não aceita que digam que é fácil. Salientou 
que ministrar aulas de qualidade na EaD são mais difíceis que presencialmente; que o 
grupo de docentes da EaD está contribuindo para que todos tenham o direito a uma 
universidade pública, gratuita e de qualidade. 
3.6 O conselheiro Rafael Schmidt deu ciência da avaliação do Curso de Direito em 
Santana do Livramento, que obteve nota 5 do INEP/MEC. Agradeceu a Reitoria e 
principalmente à comunidade do Campus Santana do Livramento pelo trabalho em equipe. 
3.7 O conselheiro Franck Peçanha pediu desculpas à conselheira Carmen e disse que 
discorda frontalmente da conselheira em relação visão da EaD; considera que afeta sim a 
graduação presencial.  
3.8 O Presidente comunicou que foi criada na ANDIFES a Frente Parlamentar Mista 
pela Valorização das Universidades Federais. Entre os objetivos estão: acompanhar ações 
governamentais e institucionais voltadas às Universidades Federais, dar celeridade à liberação 
de recursos financeiros e orçamentários de programas e políticas públicas para essas 
instituições, promover e participar de debates públicos relacionados às demandas das IFES, 
apresentar proposituras, entre outros. Também foram apresentadas possibilidades de emendas 
parlamentares de bancada. Sobre a Comissão das Novas Universidades, disse o Presidente 
que convocará uma reunião para a elaboração de um documento a ser entregue aos novos 
gestores do Ministério da Educação. O Presidente se disse preocupado com a aprovação do 
projeto de lei que prevê o fechamento de cursos que não conseguirem formar mais de 50% do 
número de ingressantes. Informou que por demanda do Ministério da Economia algumas 
universidades sofreram cortes de 30% no orçamento. 
 
Às 9 horas e 50 minutos registramos a presença da conselheira Cristine Schwanke. 
 
4. Informações dos Conselheiros:  
4.1 O Presidente cumprimentou a comunidade do Campus Santana do Livramento pela 
avaliação do Curso de Direito; que 80% dos docentes da UNIPAMPA têm o título de 
doutor, enquanto nas particulares esse número chega a 30%. Sobre o curso Educação do 
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Campo informou sobre a reunião junto da Coordenação e cujos dados serão repassados 
ao Campus Dom Pedrito e afirmou que a UNIPAMPA está no caminho certo. 
4.2 O conselheiro Cláudio Albano informou sobre o Anima Campus que acontecerá no 
Campus Bagé no dia 1º de maio que terá a colaboração da PROEXT e da Coordenadora 
Local de Extensão do Campus, conselheira Cristine Schwanke e convidou os presentes 
para participarem do evento. Retornando ao assunto da EaD o conselheiro disse que não 
iria considerar o mérito qualidade e que conforme a fala do conselheiro Ronaldo para se 
pensar no futuro da Universidade tem que se ponderar que há pessoas e organizações 
com estilos e comportamentos que aderem a tudo que novo e outros que são mais 
conservadores e esperam para ver o resultado; informou que os Conselhos profissionais 
de Agronomia, Farmácia, Odontologia e Medicina Veterinária não oferecerão registro 
profissional a pessoas formadas pela EaD e pensa que aí o cenário comece a mudar; que 
esses Conselhos estão juridicamente amparados para essa decisão. Sobre as vagas 
ociosas disse ser necessário mudar o pensamento de que bastava ser uma universidade 
federal para que todos pudessem estudar; que em Bagé é mais barato para o jovem pagar 
um curso de R$ 80,00 por mês na EaD do que deslocar-se até o Campus da Universidade. 
Finalizando disse discordar da conselheira Carmen sobre o valor de R$ 1.400,00 ser 
irrisório; que esse tipo de pensamento é distorcer a nossa realidade, quando mais de 50% 
dos brasileiros que saem diariamente para trabalhar não ganham esse dinheiro. 
4.3 A conselheira Cristine Schwanke fez um agradecimento a toda equipe da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura pelo apoio a realização do evento no Campus Bagé. 
4.4 O conselheiro Jônatas Caratti agradeceu ao pessoal da Divisão de Formação e 
Qualificação pelos cursos de formação docente, um sobre avaliação e o outro sobre 
neurociência. O conselheiro se disse defensor dos programas de formações docentes, pois 
são espaços de diálogos tão necessários a fim de aprenderem a lidar com situações de 
dificuldades que muitas vezes se apresentam em sala de aula.  
4.5 O conselheiro Juan del Aguila também parabenizou a Divisão de Formação e 
Qualificação e concorda que são necessários mais cursos de formação considerando que 
agora a Universidade tem novo público; que se o docente é parte do problema deverá ser 
parte da solução; salientou que no seu caso específico o título de doutor que possui é um 
título de pesquisador, não de professor; que por isso busca e sabe ser importante esse tipo 
de formação, por isso solicita mais cursos de formação.   
4.6 O conselheiro Ricardo Carpes agradeceu as falas anteriores e disse que a Divisão 
de Formação e a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento e Avaliação estão 
desenvolvendo um excelente trabalho em parceria com os campi; que no próximo dia 13 
acontecerá o Fórum de Ciências Agrárias no Campus Itaqui já confirmada a transmissão 
via mconf para aqueles que não puderem comparecer; que tentarão manter pelo menos 
uma ao mês e solicitou apoio das unidades onde ocorrem essas formações a fim de terem 
a sala completa; disse que estão trabalhando para contratar para o segundo semestre um 
professor de excelência na área de avaliação; que o pessoal está indo aos campi, também 
com pauta de reuniões com os NuDEs para que se estabeleça um forma de trabalho com a 
presença da coordenação acadêmica. 
4.7 O conselheiro Ronaldo iniciou parabenizando o Campus Santana do Livramento e 
reafirmou a possibilidade de existirem dois cursos com qualidade em unidades diferentes, 
ambos com nota 5. Fez questão de agradecer publicamente as duas emendas 
parlamentares que o Campus São Borja recebeu que totalizaram 350 mil reais, cujos 
projetos já estão prontos e agradeceu a equipe da PROPLAN pela agilidade no processo 
de execução. Na sequência o conselheiro disse que nos últimos meses, em decorrência do 
falecimento da discente Raine Guimarães Santos, a direção do Campus São Borja, os 
docentes, a comissão do Campus, a Reitoria vem sendo acusados; esclareceu que desde 
a chegada do processo de denúncia em 48 horas o Conselho de Campus já havia se 
reunido, criado uma comissão para apurar os fatos e aí se iniciou o processo de apuração; 
que foram seguidos todos os procedimentos orientados pela Procuradoria Federal, que a 
comissão, nomeada por portaria do Reitor emitida em 72 horas após o recebimento da 
denúncia, já encerrou os procedimentos e que o processo, que corre em sigilo e só as 
partes têm acesso, já está em análise na Procuradoria Federal e que é uma questão 
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interna do Campus e da Universidade. Disse o conselheiro que a primeira acusação parte 
de docentes que dizem haver improbidade administrativa dentro do Campus, sendo que a 
direção tem tudo documentado desde o recebimento da denúncia; que estão verificando 
como será tratada essa questão em termos de publicização e também das acusações; que 
a comissão foi acusada, inclusive com notas do sindicato dos docentes questionando a 
comissão; 435 prints de acusações contra a direção vinda de docentes, técnicos e 
discentes. Disse também estar bem incomodado, pois as atas das reuniões do Conselho 
de Campus estão publicadas na página do Campus onde constam todas as decisões, 
portanto que não há nada escondido. Fez questão de esclarecer que a discente, por 
encaminhamento da assistente social e da coordenação do curso de Ciências Sociais e 
Ciência Política, há 2 anos já estava sendo acompanhada por psicólogos e lamentou pelas 
acusações que considera indevidas e inapropriadas. Agradeceu à PRAEC pelo apoio 
naquele momento e agora sobre esta e outras questões. Enfatizou que a Direção e o 
Conselho de Campus estão muito bem e que este último delibera de maneira coletiva 
todos os processos. O Presidente agradeceu pelos esclarecimentos. 
4.8 O conselheiro Márcio Martins sobre a formação docente: sugeriu às Pró-Reitorias 
de Ensino, Pesquisa e Extensão lançarem um edital pelas 3 Pró-Reitorias para tornar um 
curso que assim quisesse, um objeto de pesquisa; que não tem dúvida que esse que é um 
trabalho de formação do próprio docente, ao pesquisar seu próprio curso fará com que ele 
entenda qualificadamente a necessidade dessa formação continuada e gerará dados mais 
qualificados a respeito do curso e dos indicadores que se está questionando sobre evasão 
e retenção.  
4.9 O Presidente solicitou que as direções divulguem amplamente que a Universidade 
está com uma chamada pública aberta para credenciamento de Fundações interessadas 
em atuarem junto com a UNIPAMPA; que isso alavancará tanto o ensino como pesquisa e 
extensão, o que resultará, também, em muitas bolsas aos discentes. 
4.10 Novamente o conselheiro Ronaldo Colvero que trouxe a informação que em 2015 o 
Campus São Borja sofreu acusações aos docentes que estavam em bancas de concursos, 
às comissões de concursos, à Direção do Campus sobre concurso público que lá havia 
sido realizado; o concurso foi homologado, o docente entrou e logo em seguida foi 
exonerado pela Justiça Federal; que nesse período foram abertos processos éticos e 
administrativos; que tramitaram internamente aqui na Instituição, enquanto, paralelamente, 
o outro processo tramitava na vara Federal de Santiago e Ministério Público em Santa 
Maria. O conselheiro disse que demorou 4 anos e que a justiça arquivou o processo.  
4.11 O conselheiro José Rojas informou que através de uma emenda parlamentar 
conseguida pela PROEXT serão instaladas academias ao ar livre nos campi. Solicitou que 
os diretores respondam à PROPLAN em que local de cada unidade será instalada para 
que possam lançar o edital para contratação do piso; finalizou cumprimentando a Pró-
Reitora de Extensão e Cultura, conselheira Nádia Bucco.  
 
5. Inclusões e Exclusões de Pauta: 
5.1 O conselheiro Jônatas Caratti solicitou informações sobre o trabalho da Comissão 
instituída para criar a Política da EaD na UNIPAMPA. 
5.2 O conselheiro Roberlaine Jorge solicitou inclusão sobre Fundações. 
5.3 O conselheiro Juan del Aguila solicitou inclusão sobre frota, o transporte do 
Campus Dom Pedrito até a Estância do Pampa que está sendo prejudicado pelo 
Regimento. 
5.4 O conselheiro Márcio Martins solicitou inclusão para tratar sobre o art. 15 da 
Resolução 33: “Art. 15 O CONSUNI reúne-se com quórum de metade mais 1 (um) de seus 
membros e delibera por maioria absoluta dos presentes.” 
5.5 O conselheiro Marcus Querol solicitou inclusão sobre os processos investigativos 
na Universidade. 
5.6 A conselheira Valéria Costa solicitou inclusão sobre diárias e viagens em geral e 
sobre a nota enviada pela PROGRAD sobre falta justificada. 
5.7 O conselheiro Maicon Pereira solicitou inclusão sobre o Edital PDA. 
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5.8 O conselheiro João Antônio Pereira solicitou inclusão sobre o moodle e sobre o 
SIPPEE. 
Resultado: aprovadas todas as inclusões. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Cháriston Dal Belo, Cristine Schwanke, Diogo Elwanger, 
Douglas Bento, Franck Peçanha, Hélvio Rech, Jônatas Caratti, Carlos Costa e Silva Jr, 
Ronei da Silva, Yuan Tong e Cláudia Maydana. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

6. Relatório de Gestão  
6.1 Processo: 23100.005248/2019-52. Origem: GR. Objeto: Relatório de Gestão 
2018. O Pró-Reitor em exercício, José Rojas comentou acerca do relatório.  
Resultado: aprovado o Relatório de Gestão 2018. Abstiveram-se os conselheiros: Franck 
Peçanha, Hélvio Rech, Fernanda Gomes, Valéria da Costa, Yuan Tong e Cláudia 
Maydana. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Thiago Beuron, 
Ronaldo Colvero, Ricardo Carpes, Alessandro de Oliveira, Douglas Bento, Camila 
Richardt, Pierre Martin, Ronei da Silva e Maicon Pereira. 
 
7. Pautas do CONSUNI: 
7.1 Pendente da última reunião a inclusão de pauta da conselheira Valéria da Costa 
sobre cartilha do assédio e sobre matrículas online. A conselheira disse que achou a 
cartilha fantástica, mas questionou a PROGEPE e a PROEXT se os servidores receberão 
capacitação para fazer o atendimento de acordo com as recomendações da cartilha.  
Encaminhamento: A conselheira Nádia Bucco disse que a cartilha ficou online e que 
também solicitou algumas cópias impressas para enviar às Unidades; que contém todos os 
casos descritos e indica para onde devem recorrer em casos internos e externos; que já 
entrou em contato com a PROGEPE por ser uma demanda urgente e que alguns grupos 
dentro da Universidade, como os NuDES já estão aptos; que combate ao assédio de 
qualquer natureza é um trabalho conjunto com a PRAEC e PROGEPE e prioritário não só 
para a Pró-Reitoria de Extensão e a Universidade como um todo. Com relação à 
capacitação disse que a PROEXT não tem como fazer; agradeceu às direções dos campi 
São Gabriel e Santana do Livramento que já realizaram este ano uma agenda permanente 
mensal de trabalho dentro das Unidades; disse que é necessária uma adesão maior e que 
os convites são abertos; que é preciso falar de forma clara e combater o assédio; lembrou 
que desde 2017, quando o Reitor foi chamado à Assembleia Legislativa para aderir ao 
Programa HeForShe encarregou a PROEXT de ficar à frente desse trabalho e, desde 
então, tornou-se uma pauta permanente na Universidade. Finalizando disse que todo o 
conteúdo da cartilha são leis nacionais, portanto que não é dado a ninguém o direito de 
desconhecer o tema e que lutarão para que isso nunca mais aconteça no espaço 
acadêmico. O conselheiro Luiz Lima disse que com relação ao estágio probatório, 
salvaguardado o contraditório e o direito da ampla defesa da pessoa envolvida, quer seja 
servidor ou aluno, uma vez detectado o assédio, essa pessoa deve ser punida; que um 
ruído reflete, pela multicampia, em todas as Unidades; lembrou que pelo PDI, cada gestor 
ou chefe que recebe CD ou FG é responsável pelo seu pessoal; que devemos ter postura 
com os alunos, técnicos e discentes; falou da necessidade de se mudar a cultura 
organizacional e enfrentar a violência a fim de que a Universidade realmente cumpra o seu 
papel. O conselheiro Querol disse que o assédio, nas diferentes formas, existe em todos 
os campi; que a investigação pode mudar a vida das pessoas de maneira positiva ou 
negativa e que é preciso ter muito cuidado com isso, mas, principalmente, que as pessoas 
que estão sendo prejudicadas merecem ter o respaldo institucional a fim de poderem 
continuar com suas atividades. Sem querer antecipar o assunto da sua inclusão de pauta, 
o conselheiro disse que algumas ações precisam de mudanças dentro da Universidade ao 
mesmo tempo em que fica preocupado com o poder de investigação dado às comissões 
que verificam o acontecido, formadas por um grande número de pessoas, a fim de que se 
chegue a uma tomada de decisão sobre quem estiver envolvido; que é preciso saber 
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executar o que está na cartilha e com isso ajudar Finalizando cumprimentou a Gestão pela 
realização do Seminário de Licenciamento Ambiental. O conselheiro Roberlaine falou 
sobre racismo, da importância da realização do IV COPENE Sul, e que é preciso uma 
política institucional sobre o assunto. 
7.2 Sobre as matrículas online a conselheira Valéria Costa disse que o assunto é pauta 
da reunião anterior e relatou: “que nas férias os discentes tiveram problemas com a 
matrícula online porque a PROGRAD mandou o DTIC cadastrar nos cursos que tinham 
horário mínimo de solicitação e que as secretarias não ficaram sabendo disso; então o 
Campus Itaqui teve o 1º dia de matrícula – eram separados dias por campus – e foi 
identificado o problema aí a gente passou raiva o dia inteiro porque era uma enxurrada de 
aluno dizendo não conseguir fazer matrícula; ok foi identificado o erro, dois dias depois 
outro aluno de outro campus postou no grupo que estava com o mesmo erro, aí eu 
pergunto: identificaram o erro no 1º dia por que não repassaram para os demais campus? 
Se já foi identificado o erro no 1º dia? Aí precisa, qual é a falta de comunicação  da 
UNIPAMPA? Precisa os alunos passarem raiva? Tem gente que não sabe perguntar; ah 
não tô conseguindo fazer, não consigo fazer, eu sei o dos que perguntaram mas eu não sei 
o dos que não perguntaram; vocês não têm noção do stress que foi essas matrículas e eu 
questiono se no 1º dia foi identificado em alguns campus, por que que teve isso de novo 
dois dias depois em outros campus, custava dizer: olha vocês têm que me cadastrar no 
curso, porque pelo que me parece a secretaria não foi avisada; faltou uma comunicação  
do DTIC com a secretaria; foi o que me informaram, então eu tô deixando isso: qual a 
dificuldade da comunicação na UNIPAMPA? Obrigado.”   O conselheiro Pierre Martin 
explicou que havia uma questão de cadastro dos cursos no SEI a partir do momento em 
que foram implementadas algumas regras no sistema; que a DTIC e a PROGRAD estão 
trabalhando constantemente para melhorar e que alguns registros são necessários; que há 
ainda hoje muitos erros de registro por parte dos  campi em relação ao cadastro dos 
cursos e às ofertas de disciplinas; a questão da carga horária mínima e máxima dos cursos 
era pelo cálculo que entrava na regra; espaço físico é outro exemplo que até o momento 
muitos cursos não cadastram, então a partir do momento em que foi aplicada a regra 
houve uma restrição por parte de alguns alunos; que a DTIC sempre interage com a 
PROGRAD a questão das melhorias; sobre a comunicação disse que embora a DTIC 
sempre esteja em contato com as secretarias acadêmicas, as orientações sempre partem 
da Pró-Reitoria de Graduação e que no próximo semestre, com certeza, já estarão 
resolvidos. 
7.3 O conselheiro Roberlaine Jorge propôs a alteração da Resolução nº 117, de 
22/10/2015, que regula as “Normas para Realização de Processos Seletivos Simplificados 
Destinados à Contratação de Professor Substituto ou Temporário”. O conselheiro explicou 
que a professora de Libras daquela Unidade está em afastamento para qualificação e por 
isso causa dessa vacância temporária houve concurso. Aproveitou para agradecer o apoio 
recebido do NInA e dos tradutores e intérpretes. Disse o conselheiro, que o engessamento 
e das pontuações previstas nos editais não contemplam as particularidades dos 
profissionais da área de Libras, principalmente dos profissionais surdos e que os ouvintes 
acabam tendo vantagem em relação a isso, como participação em congressos; que os 
tipos de eventos são diferenciados para os profissionais surdos dessa área e que no 
momento de comparar a pontuação fica uma desvantagem é grande. Sugeriu a valorização 
de outros aspectos como a prova didática, o memorial descritivo e tantos outros. Falou da 
dificuldade de encontrar profissionais dessa área e que é necessário divulgar; que ontem 
foi realizada uma webconf para debater o assunto e terem mais subsídios. 
Encaminhamento: o conselheiro Roberlaine fará o encaminhamento de sugestões para 
serem apreciadas pela CRN, inclusive com a publicação do edital em Libras; a presença 
do intérprete fazendo a tradução simultânea para a plateia e muitos outros casos que se 
apresentam por isso a necessidade de fazer parte desse processo a fim de dar suporte aos 
professores e também durante o pleito. O conselheiro solicitou que os diretores levem essa 
reflexão às Unidades para poderem contribuir com propostas. O Presidente concordou que 
essas questões relacionadas às diferenças são importantes para que a Universidade tenha 
um processo amplo e total de isonomia. Disse que teve a oportunidade de se reunir com 
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uma equipe de professores surdos quando procuraram avaliar a segunda língua para 
quem vai fazer programas de pós-graduação; que o assunto já foi passado para a 
PROPPI. 
7.2 O conselheiro Ronei da Silva encaminhou mensagem eletrônica à Secretaria 
solicitando a criação de curso de capacitação sobre regras e regimentos do servidor 
público federal e as pertinentes à UNIPAMPA para todos os novos servidores, aberto a 
quem mais desejar. Explicou que são por necessidade de horas de curso de capacitação 
para progressão e também de conhecimento sobre os regulamentos pertinentes as 
funções e atribuições dos servidores, visando a melhoria do serviço prestado. 
Manifestaram-se os conselheiros Juan del Aguila, Luiz Lima, Jônatas Caratti, Franck 
Peçanha e Diogo Elwanger. 
Encaminhamento: o Presidente agradeceu as sugestões e disse que a PROGEPE levará 
em consideração as questões e acha importante que logo ao ingressar na Universidade o 
servidor receba essa formação de apropriação; que os docentes, diferentemente dos 
técnicos, não recebem nada sobre a Lei 8.112. 
7.3 O conselheiro Algacir Rigon solicitou debate sobre o sistema de ingresso na 
UNIPAMPA e plano de trabalho para monitoria (PDA). O conselheiro fez a leitura de 
documento sobre o sistema de ingresso e que passa a fazer parte dos documentos desta 
reunião. O Pró-Reitor Ricardo Carpes agradeceu pela inclusão dessa pauta e informou que 
estão realizando reuniões com os coordenadores acadêmicos; que foi enviado aos 
diretores um documento explicando claramente as formas de recuperações e o motivo 
dessas recuperações; que esse questionamento foi respondido à direção do campus. 
Disse que o calendário do SiSU é estabelecido pelo MEC  e que as chamadas precisam 
cumprir esse cronograma e que a UNIPAMPA inovou com a chamada das notas do Ensino 
Médio; disse que é preciso preencher todas as vagas; que a maioria das universidades faz 
a mesma coisa e que o processo vem sendo aperfeiçoado; que se deliberarem que a partir 
de determinada não aceitarão mais alunos a Universidade perderá muitos alunos uma vez 
que foi comprovado que pela chamada do ensino médio uma grande quantidade de alunos 
entrou na Instituição; que estão debatendo a entrada no segundo semestre. A conselheira 
Cláudia Maydana disse que é necessário debater o ingresso do aluno, assim como a 
permanência desse aluno na Universidade; que é preciso olhar de outra forma o aluno que 
entrou com a nota do ensino médio; que está atrasado sim, mas que aproveitou a 
oportunidade dada pela UNIPAMPA; solicitou aos professores que tratem esses alunos 
como se seus filhos fossem e que este é um lugar de discussão da educação de seres 
humanos; disse que tem orgulho de muitos professores da UNIPAMPA que estudam, 
pesquisam e conseguem transmitir conhecimento, porém envergonha-se quando escuta 
um aluno dizer que “aquele professor não sabe nem olhar para os alunos”. Finalizou 
dizendo: “nós, professores, precisamos nos repensar”. O Presidente agradeceu e disse 
que é fundamental pensar nos alunos primeiramente e que o resto é consequência, disse 
também que as pessoas precisam estar sempre em processo de aprendizagem. A Pró-
Reitora Adjunta da PROGRAD, Amélia de Bastos relembrou a implantação da UNIPAMPA 
na região e disse que a Universidade tem que pensar processos de ingresso que 
respondam às características dos ambientes sociais do entorno onde ela se localiza para 
realmente inserir. Manifestaram-se ainda os conselheiros: Hélvio Rech, Juan del Aguila, 
Ronaldo Colvero, Maicon Venes, o Presidente, Rafael Schmidt e Yuan Tong.  
Encaminhamento: a Pró-Reitora Adjunta Amélia de Bastos disse que o processo 
continuaria tramitando a fim de regularizar a frequência dos estudantes, principalmente, 
nessas situações específicas de representações. O Pró-Reitor de Graduação Ricardo 
Carpes que encaminhará essa consulta à PF/UNIPAMPA em caráter de urgência; disse 
também que o edital será colocado no 2º semestre e que todos os campi serão 
consultados sobre a participação. Finalizando, a respeito da carga-horária disse que 
enviaram resposta a todos os coordenadores acadêmicos informando que é possível, 
dentro de um limite cargas-horárias de ensino serem colocadas pelo professor. 

 
Às 13 horas e 20 minutos a reunião foi suspensa e retomada às 14 horas e 35 minutos 
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Sobre o Edital PDA, inclusão solicitada pelo conselheiro Algacir Rigon: disse o conselheiro 
que essa era uma manifestação de insatisfação com o plano de trabalho para a monitoria 
do PDA, cujos formulários padrões para ensino, pesquisa e extensão no plano de 
atividades possuem a opção de marcar ensino e monitoria como componente curricular, 
porém esse formulário não serve para monitoria, cujo formulário deve ser o plano de 
trabalho que não está anexado ao edital. Disse o conselheiro que isso está gerando vários 
transtornos, induzindo docentes ao erro e sugeriu a retirada da monitoria do plano de 
atividades; e que todos os documentos necessários, ou nenhum deles, constem como 
anexo do edital. Disse que devido aos erros várias propostas foram indeferidas.   
Encaminhamento: o conselheiro Ricardo Carpes explicou que houve manifestação e que 
seria aceito o plano de trabalho; que conforme informações do Comitê Gestor estavam 
usando a planilha do ano anterior, que ouve um ruído na comunicação, e que, apesar do 
envio de um memorando, talvez não tenha sido tudo esclarecido, porém que o Comitê 
Gestor foi bem flexível nessa questão.  
O conselheiro Juan del Aguila reclamou que o Edital PDA é alterado anualmente, que a 
cada ano é reinventado e que isso não é benéfico. O conselheiro Ronaldo Colvero lembrou 
que conversou com alguns Pró-Reitores alertando para os problemas que o edital 
apresentava e que são recorrentes; que os recursos não são respondidos; que há 4 anos 
neste Conselho disse que deveriam dividir o dinheiro entre as Pró-Reitorias e que cada 
uma fizesse o seu edital. Manifestaram-se os conselheiros Cristine Schwanke e João 
Antônio Pereira. O Pró-Reitor da PROPPI Velci de Souza esclareceu que a alteração do 
edital não foi proposta pela PROPPI, mas por este Conselho na reunião de 25 de abril, 
último; que a página do PDA está no edital. A Pró-Reitora de Extensão e Cultura Nádia 
Bucco se disse contemplada com a fala do conselheiro Velci em relação ao endereço da 
página para acompanhamento em tempo real das informações; salientou que a alteração 
dos formulários teve a anuência das 10 Unidades; que se tornou prática na PROEXT é que 
todos os servidores façam a submissão de editais e que quando detectam falhas algumas 
mudanças são efetuadas, portanto o formulário que fica disponibilizado é o adequado para 
o momento. Disse que as visitas aos campi continuam, pois é ali que a Extensão acontece. 
Lembrou que o memorando 02/proext solicitou à DTIC a mudança do SIPPEE para o GURI 
e que já fizeram a avaliação da 7ª entrega; salientou a importância de termos um sistema 
para os projetos de ensino, pesquisa e extensão. Finalizando disse entender as 
solicitações de melhorias em relação ao edital e, que, com certeza, irão superar. O Pró-
Reitor da PRAEC Diogo Elwanger lembrou que em outubro passado este Conselho 
aprovou a Resolução do PDA, portanto, com as alterações; disse que os Pró-Reitores da 
PROGRAD, PROPPI e PROEXT se esforçaram para manter o edital o mais próximo 
possível das edições anteriores, a fim de não impactar tanto a comunidade acadêmica; que 
a nova resolução do PDA só começou a viger a partir de 1º de janeiro e que por isso todo o 
processo; que a migração do SIPPEE para o GURI não é uma coisa simples. O 
conselheiro João Antônio disse que todos reconhecem os esforços de melhoria, mas que 
mesmo assim se faz necessário o apontamento dos equívocos e que aqui é a instância 
para isso. Sugeriu que o endereço/link seja colocado na página do SIPPEE; insistiu que é 
importante trabalhar as pessoas nos campi, para que tenham orientações para o 
preenchimento dos diferentes formulários. O conselheiro Juan disse que a Gestão tem o 
dever de saber ouvir, refletir e melhorar. O conselheiro Ronaldo disse que no ano passado 
ganhou o PDA porque não tinha nenhuma pendência, porém, que agora apareceu uma 
pendência de 2013, de um projeto que inclusive já foi encerrado; pediu explicações sobre o 
sumiço de recurso referente a isso, apresentado na semana anterior; solicitou 
providências. 
7.4 O conselheiro Franck Peçanha solicitou debate sobre: Ouvidoria, acusações e 
responsabilidades. O conselheiro solicitou que na próxima reunião convidem a ouvidora 
pra esclarecer qual é o trâmite da Ouvidoria (fluxograma em 10min); que é deseja saber 
quem tem acesso às denúncias; que algumas denúncias são absurdas, sem qualquer 
prova; que apesar de a pessoa se defender tem sua honra atacada e que se alguém é 
acusado injustamente o assunto não pode acabar na defesa do acusado, que não se pode 
criar uma onda de denuncismos. O conselheiro Edson Paniágua disse que o Campus São 
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Borja vem sofrendo acusações públicas do Sindicato dos Professores, dos técnicos e dos 
discentes; que isso não atinge a ele como coordenador ou ao diretor do Campus, mas 
atinge a Universidade; que os denunciantes não respondem quando as acusações são 
infundadas; que falta bom senso, serenidade e que percebe um enfrentamento político nas 
denúncias. Finalizando disse que a Universidade deve pensar em como as redes sociais 
são utilizadas pelos servidores; que ao chegar uma denúncia a Universidade tem a 
obrigação de apurar, mas dentro dos princípios da legalidade, dos trâmites e com 
apropriação. O conselheiro Edward Pessano disse que muitas vezes perdem muito tempo 
respondendo acusações que não são provadas e solicitou a reformulação da resolução 
sobre o regime disciplinar e que na página da Ouvidoria seja elencada a legislação, 
esclarecendo a pessoa que vai fazer a denúncia ou que a própria Ouvidoria faça o 
descarte. O Presidente concorda com os conselheiros sobre responsabilizar quando a 
denúncia não é provada e sobre o tempo que se perde nas respostas; e com relação à 
ouvidoria sobre as suas viagens disse que a agenda é pública e que comprova ter estado 
em todos os lugares para onde viajou, sempre pensando e buscando melhores recursos 
para a UNIPAMPA. O conselheiro Hélvio Rech concordou que, se a denúncia é infundada, 
é preciso que o acusador seja responsabilizado por ter atingido a honra do denunciado; 
que é preciso criar um ambiente de solução de conflitos dentro da Universidade; ressaltou 
a importância de que os problemas sejam resolvidos dentro da Instituição. O conselheiro 
Yuan Tong disse que todos os que estão dentro de uma universidade pública têm o direito 
de saber sobre gastos de3 viagens dentro da Gestão e das Pró-Reitorias; que nem sempre 
os questionamentos dos discentes são bem respondidos; que a Ouvidoria serve para isso; 
que se não obtêm respostas aqui dentro também têm o direito de recorrer a outros órgãos 
externos para obterem as informações; que isso é responsabilidade com o dinheiro 
público, com o que está acontecendo aqui dentro. Disse que quando falam em 
responsabilizar quem faz uma denúncia, para ele Yuan, soa como tom de ameaça, pois se 
tudo é tão transparente e não tem qualquer problema, não vê por que não divulgar a 
informação. Disse que ficou muito claro que, se por qualquer razão abrirem uma ouvidoria 
para obterem uma informação não encontrada, isso será motivo de perseguição. O 
Presidente esclareceu que não foi isso o que disseram e que todas as viagens estão no 
portal da transparência. Entretanto, em algumas denúncias, a honra da pessoa é atingida e 
se isso acontecer essa pessoa deve ter o direito de poder recorrer. O conselheiro Franck 
disse que a Ouvidoria deve ser usada para pedidos de esclarecimentos, diferentemente de 
fazer uma acusação, e que não pensem que o assunto foi trazido por se tratar de docentes 
contra discentes, que não é nada disso; que há muito servidor contra servidor. Esclareceu 
que se houver uma acusação inverídica e esta afetar quem recebeu a acusação, essa 
pessoa tem direitos.  
7.5 Sobre a política de definição de espaço físico (membros da gestão), sugeriu que se 
faça uma política institucional garantindo os espaços físicos às pessoas que estão gestão, 
em afastamento para qualificação e afastamento para tratamento de saúde. O conselheiro 
solicitou deliberação do Conselho. Manifestaram-se os conselheiros Victor Pires, Marcus 
Querol e Hélvio Rech.   
Resultado: aprovado. Abstiveram-se os conselheiros: Aline Balladares, Thiago Beuron, 
Charles Carpes, Diogo Elwanger, Jônatas Caratti, Telmo Deifeld, Camila Richardt, Cíntia 
da Rosa e Yuan Tong. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: 
Cláudio Albano, Edward Pessano, Douglas Bento, Fernanda Gomes, Maicon Pereira, 
Valéria da Costa e Cláudia Maydana. Justificaram a ausência à mesa os conselheiros: 
Rafael Schmidt, Ronaldo Colvero e Pierre Martin. 
 
8. Apreciação de Ata: 
8.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata nº 86, da 86ª 
Reunião Ordinária, realizada em 28 de março de 2019, em Bagé. 
Resultado: aprovada. Abstiveram-se os conselheiros: Edward Pessano, José Rojas, 
Adriana Salbego, Algacir Rigon, Douglas Bento, Edson Paniágua, Camila Richardt e Carlos 
Costa e Silva Jr. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Cláudio 
Albano, Marcus Querol, Franck Peçanha, Ronei da Silva, Yuan Tong e Cláudia Maydana. 
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Justificaram a ausência à mesa os conselheiros: Rafael Schmidt, Ronaldo Colvero e Pierre 
Martin. 
 
9. Gabinete da Reitoria: Antes de iniciarem a votação em bloco o conselheiro Juan 
solicitou esclarecimentos sobre as vagas disponíveis ao Curso Engenharia de Aquiculltura. 
O Presidente esclareceu que essas vagas foram pactuadas com o MEC há 2 anos. A 
conselheira Valéria Costa solicitou que os itens 9.4 e 9.6 sejam votados em separado. Os 
demais itens foram votados em bloco. 
9.1 Processo: 23100.003787/2019-57. Origem: PROGRAD. Objeto: Aprovar o Ato nº 
07/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Edital nº 57/2019 – Edital 
Complementar, referente a “Chamada por Notas do ENEM 2019”. 
9.2 Processo: 23100.000147/2019-95. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: Aprovar 
o Ato nº 08/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Criação do Curso 
Engenharia de Aquicultura e aprovação do Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC). 
9.3 Processo: 23100.003423/2018-96. Origem: PRAEC, PROGRAD, PROPPI e 
PROEXT. Objeto: Aprovar o Ato nº 09/2019, assinado ad referendum do Conselho 
Universitário: retirada do item 3.1.2 do Edital nº 69/2019 0 Programa de Desenvolvimento 
Acadêmico (PDA), conforme definido na 86ª reunião ordinária deste Conselho, realizada 
em 28 de março último.  
9.5 Processo: 23100.003139/2018-10. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Aprovar o 
Ato nº 11/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Acordo de Cooperação 
entre a UNIPAMPA, Campus Alegrete e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
(UERGS), objetivando a execução de um Curso de Extensão “Aprendizagens 
Interculturais: Produção de Sentido na Educação Básica”. Parecer CR U-S: favorável à 
aprovação. 
9.7 Processo: 23100.003654/2018-08. Origem: CEG/CPPD. Objeto: Homologação 
dos docentes suplentes, indicados pelos campi: Bagé: César Antônio Mantovani; Santana 
do Livramento: Jair Pereira Coitinho e São Borja: Merli Leal Silva; Edital 04/2018 – Eleição 
de Representantes para a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). 
9.8 Processo: 23100.003005/2018-07. Origem: Divisão de Acompanhamento 
Funcional e Afastamentos/Rita de Cássia Evaldt. Objeto: Alteração de do regime de 
trabalho de 20 horas para 40 horas sem DE.  
Resultado: aprovados os itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.7 e 9.8. Absteve-se a conselheira 
Cláudia Maydana. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Cláudio 
Albano e Carmen Nogueira. Justificaram a ausência à mesa os conselheiros: Rafael 
Schmidt, Ronaldo Colvero e Pierre Martin.  
9.4 Processo: 23100.006316/2019-09. Origem: CEG. Objeto: Aprovar o Ato nº 
10/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Edital 01/2019 – Eleição de 
Representantes Discentes para o CONSUNI. A conselheira Valéria da Costa disse “ter feito 
uma análise de todas as composições da CEG, tendo aberto ata por ata, uma a uma para 
tentar entender como que a vaga discente se perdeu nesta Gestão; disse que na ata 73 
consta a saída de um discente e que a substituição foi feita por um diretor; que aguarda a 
gravação da referida reunião para saber por que dois alunos ficaram de suplentes na CEG; 
que na 81ª RO acordaram que as comissões não teriam mínimo de participantes e que 
esta Comissão é a única que possui suplente; disse não entender isso/quando isso foi 
debatido e que agradece se alguém tiver essa memória; que na reunião 82 havia feito 
solicitação via e-mail para sair da comissão porque iria se candidatar e que o discente 
Felipe assumiu, entretanto, como suplente e não no lugar de titular que ela ocupava e que 
não se lembra de terem discutido que ele não ocuparia a vaga como titular; que na reunião 
83 entrou o Maicon como suplente e que esta Comissão, nesta gestão vem tirando a vaga 
de titular dos discentes. Sobre o edital do ano passado a conselheira disse que foi debatido 
no CONSUNI, que haviam mudado a obrigatoriedade de votarem em 5 e que os 
representantes discentes solicitaram que permanecesse a obrigatoriedade; que pelo 
menos houve debate no Conselho; que este ano ela não sabe por que o edital foi feito e 
não veio para a reunião, que o edital foi copiado e colado, que não deu tempo de fazer? 
Não deu tempo de copiar e colar? E vocês não fizeram por quê? Por que não veio para o 
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CONSUNI e por que foi feito só por uma docente e técnicos e o Reitor aprovou; como que 
um edital discente não passa pelos estudantes; por que esta é a única comissão que 
possui suplentes e quem definiu que seriam os discentes?” questionou a conselheira. O 
Presidente explicou que não partiu da Gestão que os discentes passariam a ser suplentes 
e que o edital foi aprovado ad referendum porque havia a necessidade de agilizar o 
processo e disse não haver nada de errado com o ad referendum; que se é preciso 
recompor a CEG para que haja participação discente isso será feito. A conselheira Aline 
disse que a composição da CEG é definida pelo Conselho. Com relação ao edital explicou 
que só na última reunião perceberam que essa eleição deveria acontecer e, para que se 
cumprisse o prazo dos mandatos dos representantes discentes foi preciso lançar o edital 
no início do mês de abril e por isso o encaminhamento com pedido de ad referendum; e 
que o edital é idêntico ao da última eleição. A conselheira Valéria disse que o edital foi 
copiado e colado e que ela percebeu um erro: que o pedido dos discentes era para que 
votassem em 5 discentes mas que no edital atual consta: “no cômputo dos votos são 
considerados votos válidos aqueles dados diretamente a qualquer dos candidatos; serão 
votos nulos os votos com mais de 5 votos e também será considerado nulo as cédulas que 
contiverem mais de 1 voto para candidatos da mesma unidade”. A conselheira diz que não 
consta a anulação se não votar em 5; disse que até o ano passado os votos que foram 
anulados por não votar em 5 candidatos estão errados; que foi acordado no Conselho a 
obrigatoriedade de votar em 5 candidatos. A conselheira alegou que o calendário do 
CONSUNI foi aprovado há algum tempo e que conhecem as datas das reuniões; considera 
falta de respeito dizer que não se deram conta; que se a Comissão estava ocupada 
poderiam ter chamado os suplentes; e que ainda não obteve resposta da razão de os 
alunos serem suplentes, quer saber quem definiu isso. A conselheira questionou a razão 
de a CEG ser a única comissão que possui suplência e que esses suplentes sejam os 
discentes. O Presidente explicou que ninguém quer prejudicar os estudantes e que os 
processos devem ser melhorados e que a CEG não favorece quem quer que seja.  O 
conselheiro Evelton Machado, membro da CEG, disse que em análise do item 5.10 
perceberam que é preciso alterar o cômputo dos votos: “são considerados votos nulos 
cédulas com mais de 5 votos” e também “as cédulas que contiverem mais de 1 voto em 
candidatos da mesma unidade” no item 6.1.2 que se contrapõe ao 5.10. Dessa forma o 
item ficará: “serão considerados votos nulos cédulas com mais de 5 votos e com menos de 
5 votos”. A conselheira Valéria pediu vista ao processo, quando lhe foi explicado que um 
ato ad referendum ou se aprova ou não. Dessa forma a conselheira pediu a compreensão 
dos demais conselheiros para que não aprovassem o ato ad referendum e solicitou que o 
mandato dos atuais conselheiros discentes seja prorrogado. A Pró-Reitora Adjunta da 
PROGRAD, professora Amélia de Bastos ressaltou a questão sobre a possibilidade, até a 
aprovação da nova resolução, da Instituição ter uma forma de regularização da frequência 
dessas representações; que no dia 26 às 9 horas terão uma audiência com o Procurador 
Federal e que a minuta dessa proposta já foi encaminhada para o conselheiro Maicon 
Venes. A conselheira Valéria disse que algumas unidades sequer tinham comissão 
eleitoral local constituída, o que impossibilitava a inscrição de candidatos. A conselheira 
Ana Cristina Rodrigues disse que a manifestação dos alunos é legítima, mas que precisam 
parar com os apressamentos e dar a devida atenção às temáticas trazidas a este 
Conselho, que é o órgão máximo da Universidade; que talvez seja necessária uma reunião 
extraordinária para resolverem todas as pendências da pauta. Manifestaram-se ainda os 
conselheiros: Hélvio Rech, Maicon Venes e Aline Balladares que solicitou, no caso de os 
ad referendum não sejam aprovados, que o mandato dos discentes seja prorrogado a fim 
de poderem cumprir o prazo legal para o período eleitoral. A conselheira informou que 
solicitou à Secretaria do CONSUNI o início e o final de todos os mandatos, a fim de 
elaborarem um calendário de votações para que não ocorram mais situações como essa. 
O conselheiro Maicon solicitou a prorrogação do mandato dos discentes e comunicou que 
irá concorrer novamente, portanto não poderá mais participar da CEG. A conselheira 
Valéria disse que é preciso um novo edital e um novo processo, com tempo e prazo 
razoáveis. Alegou que na composição do atual Conselho os discentes representam 
somente 10%, que o conselho é composto por pró-reitores; que não têm que aprovar o 
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edital, que devem fazer novo processo já aproveitando a questão das faltas. A conselheira 
Camila Richardt também solicitou a prorrogação dos mandatos discentes para que se 
resolva a questão da justificativa de faltas. O conselheiro Franck Peçanha lembrou que o 
ad referendum precisa ser votado e, caso seja negada a aprovação sugeriu que passem 
para o passo seguinte.  
9.6 Processo: 23100.006316/2019-09. Origem: CEG. Objeto: Aprovar o ato nº 
12/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: alteração do ANEXO I, 
Cronograma da Resolução 236/2019 – Edital nº 01/2019: Eleição de Representantes 
Discentes para o CONSUNI. 
O Presidente colocou em votação os itens 9.4 e 9.6 da pauta. 
Resultado: votaram desfavoráveis aos atos ad referendum 27 conselheiros: Roberlaine 
Jorge, Cláudio Albano, Thiago Beuron, Charles Carpes, Ana Cristina Rodrigues, Cháriston 
Dal Belo, Edwalrd Pessano, Ana Carolia Miranda, Alessandro Bof, Douglas Bento, Edson 
Paniágua, Hélvio Rech,Ivonir Petrarca, João Antônio Pereira, Jônatas Caratti, Juan del 
Aguila, Rolando Mamani,Telmo Deifeld, Camila Richardt, Cíntia da Rosa, Ronei da Silva, 
Fernanda Gomes, Maicon Pereira, Valéria da Costa, Yuan Tong e Cláudia Maydana. 
Abstiveram-se os conselheiros: Aline Balladares, Cristine Schwanke, Evelton Ferreira, Luiz 
Edgar Lima, José Waldomiro Rojas, Velci de Souza, Diogo Elwanger, Nádia Bucco, 
Adriana Salbego, Algacir Rigon, Franck Peçanha, Márcio Martins, Carlos da Costa e Silva 
Jr, Victor Pires e Marco Hansen. Ausentes no momento da votação os conselheiros 
convocados: Ricardo Carpes e Carmen Nogueira. Ausentes com justificativa os 
conselheiros: Ronaldo Colvero, Rafael Schmidt e Pierre Martin. Com esse resultado o 
mandato dos atuais conselheiros discentes fica prorrogado até a posse dos novos 
conselheiros discentes neste Conselho.  
 
10. Comissão de Regimentos e Normas: 
10.1 Processo: 23100.000316/2017-25. Origem: PROGRAD. Objeto: Regimento do 
Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE). Parecer: favorável à aprovação com as 
alterações sugeridas. Esta Secretaria registra que, apesar das insistentes cobranças, o 
conselheiro Diogo Elwanger só entregou o relatório referente ao pedido de vista feito na 
86ª reunião ordinária deste Conselho, realizada em 28 de março, ontem, dia 24 de abril. 
Manifestaram-se os conselheiros: Diogo Elwanger que leu o relatório do pedido de vista; 
Valéria da Costa, Maicon Pereira, Yuan Tong, Ricardo Carpes. A mesa deu voz à Pró-
Reitora Adjunta da PROGRAD, Amélia de Bastos que explicou e defendeu a nova versão. 
Após, os membros da CRN se pronunciaram solicitando que a votação seja para a versão 
que possui pareceres da CSE, PF/UNIPAMPA e CRN. Também se manifestaram os 
conselheiros Franck Peçanha, Telmo Deifeld que solicitou manifestação do Presidente. O 
Presidente considera que todo debate é válido, mas concorda com o posicionamento da 
CRN, que a votação deve ser da proposta que possui pareceres da CSE, Procuradoria e 
CRN. Na sequência o conselheiro Diogo Elwanger voltou a se manifestar.   
Resultado: Aprovado o Regimento do NuDE, cuja versão é a que possui todos os 
pareceres, conforme solicitado pela CRN. Abstiveram-se os conselheiros: Charles Carpes, 
Cháriston Dal Belo, Marcus Querol, Alessandro Bof, Juan del Aguila e Telmo Deifeld. 
Ausentes no momento de votação os conselheiros convocados: Adriana Salbego e Ivonir 
Petrarca. Justificou a ausência à Mesa o conselheiro Ronaldo Colvero.  
Na sequência manifestaram-se os conselheiros: Marcus Querol, Maicon Venes, Franck 
Peçanha, Cháriston Dal Belo, Edson Paniágua e Valéria da Costa.  
10.2 Processo: 23100.002383/2018-65. Origem: PROGRAD. Objeto: Fixar o Tempo 
Máximo de Integralização dos Cursos de Graduação da UNIPAMPA. Parecer: favorável à 
aprovação.  
Resultado: aprovado com abstenção do conselheiro Marcus Querol. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Charles Carpes, Douglas Bento, Ivonir 
Petrarca, Rolando Mamani e Cláudia Maydana. 
10.3 Processo: 23100.001894/2018-60. Origem: PROEXT. Objeto: Regimento da 
Editora da UNIPAMPA – (EdUNIPAMPA). Parecer: favorável à aprovação. 
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Resultado: aprovado com a abstenção da conselheira Aline Balladares. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Charles Carpes, Douglas Bento, Hélvio 
Rech,Ivonir Petrarca, Rolando Mamani e Cláudia Maydana. 
O Presidente solicitou votação em bloco dos itens 10.4  
a 10.6 A conselheira Ana Cristina solicitou constar em ata que o suporte ocorre pela 
Reitoria e não pela Proplan. O conselheiro Franck pediu esclarecimento sobre o percentual 
definido para a inclusão regional. O conselheiro Juan solicitou esclarecimento sobre o 
prazo que a solicitante levou para concluir o mestrado. Todos os questionamentos foram 
esclarecidos. Manifestaram-se ainda os conselheiros Velci de Souza e Maicon Pereira. 
10.4 Processo: 23100.000691/2012-61. Origem: Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
Objeto: Alteração da Resolução 11/2010 – Regimento da CPA. Parecer: favorável à 
aprovação. 
10.5 Processo: 23100.002999/201-55. Origem: GT – Inclusão Regional, Portaria nº 
1058/2017, de 13 de setembro de 2017. Objeto: Criação do Instrumento de Inclusão 
Regional nos Cursos de Graduação da UNIPAMPA, assunto iniciado 23/06/2017, na 77ª 
reunião ordinária do CONSUNI, item 5.1 daquela Ata. Parecer: favorável à aprovação.         
10.6  Processo: 23100.002098/2018-44. Origem: PROPPI. Interessada: Carolina 
Aquino Machado Ceccon. Objeto: Reconhecimento de título estrangeiro: Mestrado em 
Docência Universitária, pela Universidad Tecnologica Nacional – Facultad Regional de 
Buenos Aires (UTN-FRBA), Argentina. Parecer: favorável à aprovação.  
Resultado: aprovados por UNANIMIDADE os itens 10.4 a 10.6. Ausentes no momento da 
votação os conselheiros convocados: Roberlaine Jorge, Charles Carpes, Marcus Querol, 
José Waldomiro Rojas, Diogo Elwanger, Carmen Nogueira, Douglas Bento, Ivonir Petrarca, 
Rolando Mamani, Yuan Tong, Cláudia Maydana e Victor Pires. O conselheiro Ronaldo 
Colvero justificou à Mesa sua ausência. 
10.7 Processo: 23100.003655/2018-44. Origem: Comissão Especial para Novas 
Normas Eleitorais (CENE). Objeto: Alteração da Resolução 09/2010 – Normas Gerais de 
Regulamentação de Eleições Universitárias na UNIPAMPA. Parecer: contrário à 
aprovação. 
A conselheira Aline Balladares explicou que a proposta enviada à CRN continha referência 
à consulta para eleição da Reitoria e que a CENE concordou com a CRN sobre serem dois 
processos distintos. Disse que apenas o § 7º do Art. 17 deve ser retirado para que a 
resolução não remeta à escolha da reitoria. A conselheira Ana Cristina Rodrigues explicou 
que a contrariedade da CRN se deu em razão de a proposta articular todos os processos 
eleitorais da Universidade ao processo de consulta. A conselheira ressaltou que a NT 
400/2018/MEC interfere na autonomia universitária e no avanço de um processo de gestão 
democrática das universidades. Destacou que uma coisa são os processos eleitorais 
dentro da Universidade e que a Resolução nº 9 pode sofrer alterações desde que trate 
exclusivamente desses processos nos âmbitos das Unidades, das coordenações de curso, 
da própria escolha da lista dentro do CONSUNI; tudo que for da consulta para subsídio da 
listra tríplice para reitor precisa ter uma regulamentação própria e a decisão de seguir ou 
não as recomendações da nota técnica fica de responsabilidade da CPC-G. salientou que 
toda a CRN é favorável a paridade dos segmentos. Manifestaram-se os conselheiros: Juan 
del Aguila, Franck Peçanha que sugeriu uma RE para regrar a eleição para Reitor e o 
Edital. A conselheira Ana Cristina esclareceu que o cuidado que a CRN teve foi o de 
separar as normas eleitorais da UNIPAMPA da consulta à comunidade acadêmica; 
salientou que o Art. 56 da LDB diz que a composição dos colegiados deve ser de 70/30 e a 
NT diz que o peso no processo de consulta é 70/30; que a LDB não fala que a escolha de 
dirigente das unidades deva atender essa proporção; que o conselho de campus tem que 
ser formado nessa proporção assim como o CONSUNI e as comissões superiores. A 
conselheira Cristine Schwanke explicou que a CRN sugeriu uma comissão que pense a 
normatização da consulta. A conselheira Aline explicou que a consulta à comunidade é um 
ato informal, não previsto pelo Estatuto ou Regimento Geral, portanto, não é regrado ou 
conduzido pelo CONSUNI ou outro órgão; que o CONSUNI se baseia no resultado dessa 
consulta que hoje é informal; que é entendimento da CEG que para o CONSUNI possa 
regrar será necessário que a consulta passe a integrar o Estatuto e o Regimento Geral. A 
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conselheira Ana Carolina Miranda salientou que precisam diferenciar um regimento para a 
consulta que é diferente de eleição; que agora não há discussão sobre paridade. O 
conselheiro Hélvio disse que não se pode abrir mão da consulta, mas que a instância que 
formará a lista é o CONSUNI, que tem a garantia de pouco mais de 70% e que o debate 
sobre autonomia e democracia é necessário. A conselheira Aline Balladares salientou que 
se forem seguir o parecer da Procuradoria a proposta de alteração da resolução está 
contrária, pois mantém a paridade nos processos eleitorais da UNIPAMPA, menos para a 
consulta, justamente por não se tratar de uma eleição. A conselheira Cíntia da Rosa 
explicou que o processo eleitoral para a reitoria foge dos demais processos eletivos, pois 
se trata de uma lista tríplice que precisa ser aprovada pelo Ministro e pelo Presidente; que 
nem mesmo o resultado da votação neste Conselho garante o resultado da consulta; que 
por ser um processo atípico é que sugeriram a retirada do artigo sobre a consulta da 
proposta; que em nenhum momento a CRN sugere que a NT não seja respeitada. O 
conselheiro Cláudio Albano sugeriu a retirada de pauta e que a definição desse assunto 
seja feita na reunião anterior a reunião onde definirão as regras para a eleição do reitor. O 
conselheiro Telmo Deifeld comentou que se retirarem da Resolução nº 9/2010 e eleição 
para reitor, ela deixa de ser normas gerais de regulamentação de eleições e passa a ser 
norma para a eleição de dirigentes; sobre o Art. 56 da LDB o conselheiro disse que no 
caput do artigo a lei fala em “gestão democrática” e no seu parágrafo único fala no 
percentual mínimo de 70% de docentes, portanto, que é isso que a LDB  entende por 
gestão democrática. O conselheiro Velci questionou se a Resolução 09 está de acordo 
com a LDB, pois o Procurador diz que não. A conselheira Aline explicou que o § 8º do Art. 
36 da proposta foi retirado uma vez que se refere à consulta e não as eleições; que 
quando o Procurador se refere “para outros dirigentes” entende-se que é porque ele lê a 
norma como geral para todas as eleições universitárias. A conselheira salientou que na NT 
não consta a palavra “dirigentes”. Voltando a se manifestar o conselheiro Franck alertou 
para o fato de que a NT fala que o órgão colegiado responsável poderá regrar a consulta; 
que, se aprovada pelo colegiado e organizada por este ou qualquer outro órgão ou 
entidade da universidade, a consulta deverá ser 70/30; que caso a IFES por regramento 
interno estabeleça procedimento à consulta que contrarie a votação 70/30 deverá 
reformular o regramento interno ou revogar a norma interna, dispensar a consulta à 
comunidade e agendar a data para a reunião do conselho a fim de organizar a lista tríplice. 
A conselheira Aline sugeriu que a proposta seja retirada da pauta e que o CONSUNI faça 
uma moção à CPC-G para que o edital se baseie na NT. O conselheiro Franck insiste que 
o regramento do edital para a consulta seja aprovado pelo CONSUNI e disse que tem 
sugestões a fazer. O conselheiro Diogo Elwanger lembrou que nos anos 2000 o MEC fez 
vista grossa permitindo que as universidades realizassem consulta para a escolha de 
reitor. Disse que a UNIPAMPA aboliu a consulta do Estatuto e do Regimento Geral; que a 
nossa consulta é informal. Disse que considera este momento um hiato na vida 
democrática brasileira e que em seguida outro governo volte a permitir que as 
universidades escolham os seus dirigentes. O conselheiro concorda com a sugestão de 
retirada de pauta por ser um momento atípico das universidades brasileiras. A conselheira 
Ana Cristina pediu o encaminhamento do assunto para retirada de pauta e que seja 
marcada uma reunião extraordinária em maio, com esta pauta e para análise do 
regramento e edital proposto pela CPC-G. 
Resultado: com a concordância de todos os conselheiros presentes o processo 
23100.003655/2018-44 foi retirado de pauta e acordada uma reunião extraordinária para 
análise da matéria, do regramento e do edital proposto pela CPC-G. 
 
11. Comissão Superior de Ensino 
11.1 Processo: 23100.003634/2018-29. Origem: Campus Jaguarão/PROGRAD. 
Objeto: Alteração/mudança de ingresso no Curso de Letras Português, na modalidade 
EaD Institucional, Campus Jaguarão, do 1º para o 2º semestre. Parecer: favorável à 
aprovação. 
Resultado: aprovado com abstenção dos conselheiros: Algacir Rigon, Franck Peçanha e 
Telmo Deifeld. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Charles 
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Quevedo, Alessandro Bof, Douglas Bento, Ivonir Petrarca, Rolando Mamani e Cláudia 
Maydana. O conselheiro Ronaldo Colvero justificou a necessidade de ter-se retirado da 
reunião. 
 
 
12. Assuntos Gerais 
12.1 O conselheiro Maicon Pereira explicou que participa do Comitê Gestor do PDA e 
que o recurso do professor Arthur Lonrenzon, do Campus Alegrete, chamou a atenção; 
que o Edital falava em formato de arquivo e que o professor enviou o arquivo com 
extensão PDF; que o próprio site da Microsoft reconhece a extensão PDF como arquivo 
que pode ser aberto, segundo o conselheiro, no formato que o Edital erroneamente se 
referiu. Disse que no quesito ensino o projeto do professor foi homologado; o outro projeto 
encaminhado à PROPPI não foi homologado; que após enviar recurso foi encaminhado 
para a PF/UNIPAMPA, cujo parecer não fala em erro, mas sugere harmonia entre as 
instâncias PROPPI, PROEXT e PROGRAD. Disse que a PROGRAD decidiu por aceitar a 
extensão PDF, entretanto a PROPPI e PROEXT não aceitam. O conselheiro solicitou que 
o CONSUNI reverta essa decisão em favorecimento ao recurso do professor Arthur 
Lorenzon. O Presidente explicou que o assunto está sendo tratado entre as Pró-Reitorias e 
a Procuradoria. Como contribuição o conselheiro Pierre Martin disse que o Edital somente 
se refere a formato Microsoft Office, formato LibreOffice ou WPS e que buscou junto ao 
site da Microsoft os formatos e extensões de arquivos com os quais trabalham e dentre 
eles, encontrou, entre vários outros, “formatos suportados pelo word: formato PDF”. O 
conselheiro Maicon comentou sobre o curriculum do docente e insistiu que este Conselho 
reverta a decisão. Finalizando o conselheiro solicitou ao Presidente que a questão das 
diárias dos conselheiros discentes seja respondida tão logo o processo retorne ao 
Gabinete, com o que o Presidente se comprometeu. 
 
Nada mais havendo a tratar, às 20 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.  


