
 

 

 

ATA Nº 28 – 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 04 de junho de 2019. 

Via Webconf 

Horário: 15 horas 
 

Participantes:  

Reitoria e Campus Bagé: Marco Antonio Fontoura Hansen (Presidente), Nádia Fátima 

dos Santos Bucco (Vice-Presidente); Evelton Ferreira, Rafael Maurer, Luiz Edgar Lima, 

Amélia de Bastos, Luis Hamilton Pereira Jr, Velci de Souza, Diogo Elwanger, Cláudio 

Albano, Cristine Machado Schwanke, Douglas Bento, Hélvio Rech, Ivonir Petrarca, Clever 

Leitzke e Viviane Kanitz Gentil. 

Campus Alegrete: Roberlaine Ribeiro Jorge, Adriana Gindri Salbego, Alessandro Bof de 

Oliveira, Telmo Egmar Camilo Deifeld e Maicon Venes Pereira. 

Campus Caçapava do Sul: Aline Lopes Balladares, Márcio André Rodrigues Martins e 

Diogo Gabriel Sperandio. 

Campus Dom Pedrito: Thiago Antônio Beuron, Cíntia Saydelles da Rosa e Algacir José 

Rigon. 

Campus Itaqui: Carla Pohl Sehn, Charles Quevedo Carpes, Rolando Larico Mamani e 

Valéria Vinci Zinelli da Costa. 

Campus Jaguarão: Ana Cristina da Silva Rodrigues. 

Campus Santana do Livramento: Rafael Schmidt e Yuan Kuen Tong. 

Campus São Borja: Ronaldo Colvero, Carmen Regina Dorneles Nogueira, Edson 

Romário Monteiro Paniágua e João Antônio Gomes Pereira. 

Campus São Gabriel: Cháriston André Dal Belo e Ronei Pinto da Silva 

Campus Uruguaiana: Marcus Vinícius Morini Querol, Paulo Emílio Ferreira e Franck 

Maciel Peçanha.  

Membros da Comissão Pró-Consulta Geral: Saulo Menna Barreto Dias (Presidente), 

Lucas Da Costa Lage (Secretário), José Paulo Fagundes, Rodrigo Brandão Mansilha, 

Moser Cardoso Botelho, Diego Maradona Barbosa Silveira, Leonel Giacomini Delatorre, 

Gerson de Lima Oliveira e Rafael Machado da Silva. Justificaram a ausência os 

servidores: Ângela Rossi Marcon e João Timóteo de los Santos  
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Registramos as ausências justificadas dos conselheiros: Pierre Correa Martin, Cláudia 

Maydana, Ana Carolina Miranda, Victor Kloeckner Pires e Edward Pessano. 

Ausentes sem justificativa os conselheiros convocados: Fernanda Gomes e Jônatas 

Caratti. 

O Presidente comunicou que a professora Nádia Bucco, por ter sido nomeada Vice-

Reitora da Universidade, passava a ocupar, também, o cargo de Vice-Presidente deste 

Conselho. 

 
1. Posse dos novos conselheiros: 

- Charles Quevedo Carpes, como representante suplente da Comissão Superior de 
Ensino; 

- Paulo Emílio Botura Ferreira, como representante suplente da Comissão Superior 
de Pesquisa. 

  
2. Comissão Pró-Consulta Geral (CPC-G): 
2.1 Processo: 23100.007532/2019-63. Origem: CPC-G. Objeto: Minuta do Edital 
01/2019 da CPC-G, referente à Consulta à Comunidade Acadêmica para o Cargo de 
Reitor da Universidade Federal do Pampa. 
O Presidente colocou a palavra à disposição dos conselheiros. O discente Lucas da Costa 
Lage, Presidente da Comissão Pró-Consulta Local do Campus Jaguarão e Secretário da 
CPC-G fez uma breve explanação sobre o processo de elaboração do edital. Os 
conselheiros Maicon Pereira e Ana Cristina Rodrigues cobraram que o encaminhamento 
da última reunião era para uma reunião extraordinária presencial para debate do Edital da 
Consulta. O conselheiro Luiz Hamilton Pereira Jr, Pró-Reitor de Planejamento e 
Infraestrutura lembrou aos conselheiros os cortes que a Universidade vem sofrendo e 
informou que, inclusive as reuniões ordinárias estão passíveis de se tornarem virtuais. A 
conselheira Ana Cristina disse entender, mas que já temos experiência na realização de 
reuniões extraordinária e ordinária no mesmo dia. O servidor Saulo Menna Barreto Dias, 
Presidente da CPC-G explicou que o tempo para a escolha do novo reitor é exíguo, sem 
tempo hábil para uma reunião presencial. Disse que a Comissão tomou como base o 
edital/2015 com algumas adaptações; que encaminharam à PF/UNIPAMPA para análise 
do Procurador de onde retornou com solicitação de ajustes, uma vez que é preciso 
considerar a Nota Técnica/MEC nº 400/2018; que é necessário seguir a orientação de 
peso 70/30 na consulta sob pena de termos o ato anulado.  Por solicitação do Presidente 
foi informado a todos que acompanham a Reunião que somente serão respondidos os 
questionamentos apresentados pelos Conselheiros e membros da CPC-G. Manifestou-se 
totalmente contra a NT 400 a conselheira Cíntia Saydelles que fez a leitura do seguinte 
texto: “Como representante TAE no CONSUNI, mesmo sabendo que a nota técnica 
400/2018/MEC exija que os votos dos docentes tenham peso mínimo de 70% na consulta, 
queria deixar registrada a minha contrariedade e de vários colegas TAEs ao edital 
publicado, pois antes disso já existiam dispositivos LEGAIS - lei 9.192/95 e o decreto 
1916/96- que sempre estabeleceram que, em caso de consulta prévia à comunidade 
acadêmica, o peso do voto do corpo docente seria de 70%. Esses dispositivos sempre 
foram flexibilizados pela autonomia universitária! Inclusive, na Unipampa, há várias 
eleições. No momento que aceitamos a imposição (mesmo que por medo de ataques) 
estamos retrocedendo nas conquistas democráticas dentro da universidade. E se 
queremos defender a democracia e que a autonomia das IES continue prevalecendo, não 
podemos como instituição aceitar imposições autoritárias e antidemocráticas. Algumas 
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instituições estão resistindo, espero (esperava) que a UNIPAMPA seja (fosse) uma delas.” 
Também se manifestaram contrários os conselheiros: Hélvio Rech, Maicon Pereira, Ana 
Cristina Rodrigues, Carmen Nogueira, Ronaldo Colvero, Yuan Tong. O conselheiro 
Franck Peçanha mesmo contrário a NT disse que é preciso segui-la. Também se 
manifestaram os conselheiros: Viviane Gentil, Camila Richardt, Márcio Martins e os 
membros da CPC-G Saulo Dias e Lucas Lage. O Pró-Reitor de Assistência Estudantil e 
Comunitária Diogo Elwanger lembrou que esta consulta não está ligada ao CONSUNI e 
por isso não podem discutir as regras. O conselheiro Marcus Querol solicitou que sua 
manifestação fosse lida a todos uma vez que está com problemas técnicos e não está 
conseguindo usar o som: “Visto que estamos em reunião formal deste conselho; que 
temos pouco tempo para todo o processo eleitoral, mas a sua escolha e sua forma deve 
satisfazer o anseio de toda a sua comunidade; que a Universidade só existe devido aos 
acadêmicos; que todos têm ou deveriam ter igual importância neste processo; que temos 
precedentes recentes que foi respeitado o modelo de escolha; que se reconhece aqui a 
nota técnica do MEC, porém, temos o direito adquirido a respeito do observado no Rio de 
Janeiro, a grande pergunta é queremos enfrentá-la? Pelas manifestações parece-me que 
a grande maioria diz que sim. Diante do exposto solicito ao magnífico Reitor que diante da 
possibilidade coloque em votação a paridade de eleição, ou convoque nova reunião 
extraordinária única e exclusivamente para este fim, e o que for decidido conste no edital.” 
O Presidente comunicou que o Edital não será votado, que esta reunião é para colher 
sugestões e que fica a critério da Comissão aceitá-las ou não. Citou a ampliação do 
prazo, passando a reunião do CONSUNI de agosto para 12 de setembro a fim de 
refazerem o calendário; estipulação de um teto para gastos de campanha e o pedido de 
paridade. O conselheiro Cláudio Albano disse que não é possível fazer o controle de 
gastos. O Presidente da CPC-G fez as considerações finais sobre o trabalho da Comissão 
e relembrou a todos que somos todos colegas. O Presidente agradeceu aos membros da 
Comissão Pró-Consulta Geral e a todos que participaram desta Reunião. 
 
Nada mais havendo a tratar, às 16 horas e 50 minutos, foi encerrada a Reunião e redigida 
a presente Ata, assinada pelo Presidente do CONSUNI, Professor Marco Antonio 
Fontoura Hansen e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do 
CONSUNI. Esta Reunião está gravada e disponível para consulta em 
https://mconf.unipampa.edu.br. 
 
 
 

Marco Antonio Fontoura Hansen 
Presidente 

 
 
 
 
 

Sara Mascarenhas Tarasuk, 
Secretária Executiva do CONSUNI.  


