
 

 

  
ATA No 88 – 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
 

Data: 27 de junho de 2019. 

Local: Auditório – Campus Bagé 

Horário: 9 horas e 15 minutos 
 

Presentes: Marco Antonio Fontoura Hansen, Presidente; Nádia Fátima dos Santos 
Bucco, 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, Fabiano Pimentel, Decano do 
Conselho de Campus do Campus São Gabriel e Marcus Vinícius Morini Querol; os 
representantes das Comissões Superiores de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
professores Charles Quevedo Carpes, Ana Paula Manera 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; Amélia Rota Borges de Bastos, Pró-Reitora em exercício da 
PROGRAD, Diogo Alves Elwanger e Rafael Lucyk Maurer; os representantes 
docentes: Adriana Gindri Salbego, Alessandro Bof de Oliveira, Algacir José Rigon, 
Douglas Mayer Bento, Edson Romário Monteiro Paniágua, Franck Maciel Peçanha, 
Hélvio Rech, Ivonir Petrarca dos Santos, João Antônio Gomes Pereira, Jônatas 
Marques Caratti, Márcio André Rodrigues Martins, Rolando Larico Mamani, Telmo 
Egmar Egmar Camilo Deifeld e Victor Paulo Kloeckner Pires; os representantes TAE: 
Cíntia Saydelles da Rosa, Clever Martins Leitzke, Pierre Correa Martin, Ronei Pinto da 
Silva e Viviane Kanitz Gentil; os representantes discentes: Maicon Venes Pereira, 
Valéria Vinci Zinelli da Costa e Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. 
 
Registramos as ausências justificadas dos conselheiros convocados: Cháriston André 
Dal Belo, Ana Júlia Senna Sarmento Barata (Coordenadora Acadêmica do Campus 
São Gabriel), Edward Frederico Castro Pessano, Ana Carolina Gomes Miranda, Paulo 
Emílio Botura Ferreira, Luís Hamilton Tarragô Pereira Jr., Carmen Regina Dorneles 
Nogueira, Juan Saavedra del Aguila, Diogo Gabriel Sperandio, Fernanda Moreira 
Gomes e Cláudia Maydana Mendes. 

Ausentes sem justificativa os convocados: docentes Ronaldo Bernardino Colvero e 

Ana Cláudia Costa de Oliveira e a discente Marinela Rodriguez da Silva. 

O Presidente iniciou a reunião fazendo um minuto de silêncio pelo falecimento do 

professor Geraldo Lopes Crossetti ocorrido nesta manhã. 

1. Posse de nova conselheira 
1.1. O Presidente iniciou a reunião dando posse à Decana da Comissão Superior de 
Pesquisa, Professora Ana Paula Manera. 
 
2. Recomposição das comissões 
O Presidente explicou que, com a saída do professor Maurício Vieira, os conselheiros 
deveriam decidir se colocariam um substituto nas comissões das quais ele participava. 
Manifestaram-se os conselheiros Marcus Querol, Edson Paniágua, Hélvio Rech e 
Carla Sehn. 
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– Comissão de Planejamento e Orçamento: sem inscritos. 
– Comissão Especial de Alteração do Estatuto e do Regimento Geral: A 
conselheira Carla Sehn solicitou que algum conselheiro que tenha participado da 
antiga comissão passe a integrar a atual comissão. Não houve inscritos.  
– Comissão do Regimento da Reitoria: sem inscritos. 
– Comissão de Reestruturação das Normas de Concursos Docentes: sem 
inscritos. 
– Comissão Especial para Criação de Normativa de Progressão de Professor 
Associado IV para Professor Titular: Edson Paniágua. 
– Comissão Especial para a Concessão de Menção Honrosa aos Discentes: sem 
inscritos. 
– Comissão Especial para a Política Institucional de Educação à Distância – EaD: 
sem inscritos. 
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. 
 
3. Informações da Reitoria 
3.1. A Pró-Reitora de Graduação Amélia de Bastos informou os coordenadores de 
curso, as direções e secretarias acadêmicas sobre o envio do Ofício no 133, no qual há 
orientações sobre o abono de faltas para discentes em representação de comissões e 
conselhos. A Pró-Reitora também comunicou que: a PROGRAD realizará os 
procedimentos do abono dos discentes do CONSUNI referentes às reuniões anteriores 
a esta data; o art. 152 do Regimento Geral – que prevê o abono de faltas –, embora 
contrário a legislação, está em uso; houve pedido de supressão desse artigo, uma vez 
que não responde à legislação sobre o abono de faltas, porém, até a modificação do 
RG, o art. 152 continua valendo como forma de não prejudicar os discentes que 
participam de comissões e conselhos da Universidade. Explicou que: construíram a 
proposta de resolução sobre licenças e afastamentos, como informado na reunião 
anterior, cuja proposta foi aprovada na íntegra pelo Procurador Federal; a principal 
característica da proposta é o fato de que prevê a regularização de frequência para os 
estudantes em atividades de representação e acadêmicas; foi trabalhada a ideia de 
falta justificada e a possibilidade de regularização de frequência e com extensão de 
interpretação da possibilidade de regularização de frequência por motivo de guarda 
religiosa. Disse que a proposta também foi aprovada pela CSE e que se encontra em 
votação on-line para duas inclusões propostas pelos campi Bagé e Caçapava do Sul, 
e para, a seguir, assinatura ad referendum, a fim de que os alunos já possam gozar 
dos seus efeitos até aprovação deste Conselho.  
3.2. Informou que: receberam determinação da PROAD, consubstanciada por parecer 
da Procuradoria Federal, de que deveriam fazer seguro de vida apenas para os alunos 
em situação de estágio; sob a orientação do ordenador de despesas, foi iniciado um 
procedimento de contratação emergencial até uma nova licitação, uma vez que a 
antiga seguradora não teve intenção de renovar o contrato. Também comunicou que 
solicitaram parecer à Procuradoria em relação às atividades práticas de estágio, 
laboratório, saídas de campo e que houve o entendimento de se estender o seguro de 
vida para todas essas atividades. Explicou que: o parecer está no SEI e que poderão 
verificar a necessidade de uma regulamentação dessa concessão do estágio e que 
não é uma determinação do acórdão; muitas universidades não fazem esse tipo de 
seguro, mas que a UNIPAMPA beneficiará também os alunos da pós-graduação. 
Disse que: já iniciaram o fluxo da normatização, inclusive com a colaboração do 
técnico em segurança do trabalho, para que possam determinar as atividades que 
envolvem risco e as chanceladas nas comissões de cursos, nos conselhos de campus 
e na Comissão Superior de Ensino; na próxima semana, a proposta já deve estar 
terminada, e será encaminhada também a ampliação do seguro para os alunos nessas 
atividades; já possuem os três orçamentos, as justificativas construídas e os fluxos dos 
procedimentos; houve questionamento dos docentes sobre a imputação do dolo em 
caso de acidente e que o posicionamento da Procuradoria é o de sempre apurar 
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responsáveis por situação de sinistro tanto por parte da Universidade como pela 
empresa concedente; com seguro ou não, se a situação causar prejuízo à integridade 
dos estudantes, o professor poderá ser questionado no sentido de se verificar todas as 
medidas de segurança para a realização da atividade, e, logicamente, tendo tomado 
todas as medidas necessárias, tendo agido com cuidado, com zelo e com o uso de 
equipamentos de segurança atinentes à atividade desenvolvida, não será 
responsabilizado. Finalizando, disse que: na interpretação do TCU, os riscos são 
inerentes aos à profissão, entretanto os alunos estão em formação, e pode haver 
alguma ocorrência em razão de ainda não saberem utilizar todos os equipamentos de 
segurança; o foco sempre será a preservação da integridade dos alunos com adoção 
de medidas de segurança necessárias, mas, obviamente, sabem que, em havendo 
uma situação que demande atendimento médico, é preciso proteger os alunos, 
porque, infelizmente, os sistemas de saúde não são tão acolhedores nessas situações 
e, muitas vezes, não pagam determinados tratamentos que podem ser necessários. A 
Vice-Reitora fez um agradecimento à pró-atividade e ao Procurador Dr. João Batista, 
que foi incansável na busca de alternativas para que a Universidade consiga atender 
todas as situações importantes e necessárias aos alunos e servidores.  
3.3. O Presidente parabenizou a todos os docentes que se inscreveram para concorrer 
ao cargo de Reitor da UNIPAMPA e disse esperar um pleito tranquilo, pacífico e ético. 
 
4. Informações dos conselheiros  
4.1. O conselheiro Telmo Deifeld comentou a proposta de criação de uma fundação de 
apoio em Alegrete e fez a leitura de um informe enviado pela Comissão de Estuado 
criada para esse fim e que passa a fazer parte desta ata. 
4.2. A conselheira Valéria da Costa parabenizou os discentes do Campus São Borja 
que representaram a Universidade no Intercom Sul 2019 recebendo quatro 
premiações. 
4.3. O conselheiro Yuan Tong divulgou o evento que se inicia hoje no Campus 
Santana do Livramento, a 1a UFA (Universidade Fora do Armário), projeto 
desenvolvido por um aluno da UFSM e replicado na UNIPAMPA, que traz para o meio 
acadêmico o debate de gênero. O conselheiro falou da importância de 
institucionalização do evento e se colocou à disposição dos demais campi que tiverem 
interesse na replicação do evento. O Presidente parabenizou os discentes dos cursos 
de Publicidade e Propaganda e de Relações Públicas pelas premiações e ao 
conselheiro Yuan pela iniciativa; disse que a Universidade tem que atuar em todas as 
áreas e que a inclusão, a acessibilidade e a diversidade estão dentro do universo da 
academia. A Vice-Presidente falou: da importância de ações como essa; que é uma 
satisfação a UNIPAMPA ter trazido como agenda permanente, a partir de 2016, a 
política ElesPorElas (HeForShe), que logo perceberam ser muito maior que isso, 
quando a PROEXT institucionalizou a política de gênero que trabalha com feminismo, 
novas masculinidades e diversidade; que é importante a ocupação de espaços para a 
construção da cidadania; que, neste mês da diversidade, é muito mais do que falar em 
orgulho, mas em respeito, e finalizou solicitando ao Pró-Reitor de Extensão e Cultura a 
institucionalização do evento para que todas as unidades possam ter a UFA. 
4.4. O conselheiro Roberlaine Jorge divulgou a realização da 11a Semana Acadêmica 
do Campus Alegrete; comunicou que, apesar das dificuldades financeiras, é possível o 
desenvolvimento de atividades como o cinema ao ar livre, com o apoio da PROEXT, e 
de parcerias com a UFRGS e a UFSM. Disse que: durante a Feira do Livro naquela 
cidade, houve um grande contato com a comunidade; campus recebeu um estudante 
mexicano da pós-graduação da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
engenheiro agrônomo e zootecnista que veio acompanhar os projetos de pesquisa da 
Universidade. Sobre a EaD, disse que buscou parceria com a Coordenação e que 
alunos da EaD já estão cursando disciplinas presencias, assim como também 
ofertarão disciplinas EaD para os alunos dos cursos presenciais. A conselheira Nádia 
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explicou que o cinema na rua é uma política cultural institucionalizada desde 2016 e 
que está disponível a todas as unidades da UNIPAMPA. 
4.5. A conselheira Ana Cristina Rodrigues comentou que dos dias 24 a 28 acontece, 
no Campus Jaguarão, a 3a Semana LGBTQ+, que se encerrará com a 3a Edição do 
concurso Salto de Ouro. A conselheira convidou todos os presentes a participarem. 
Também deu conhecimento sobre a realização do 4o COPENE Sul, que ocorrerá de 16 
a 19 de julho, e solicitou a colaboração das pró-reitorias e direções no sentido de 
custearem as diárias dos servidores que farão o acompanhamento dos discentes nos 
veículos da Universidade. Finalizou reforçando o convite para que todos participem do 
4o COPENE Sul. 
4.6. O conselheiro Rafael Maurer informou que a PROEXT está organizando o 3o 
Fórum Regional em Defesa da Igualdade de Gênero: Articulação Universidade, 
Gestão Pública e Movimentos Sociais frente a Masculinidades, Feminismos e 
Diversidades, no dia 24 de setembro no Campus Bagé, e convidou todos a 
participarem. 
4.7. Os membros da Comissão Especial de Alteração do Estatuto e do Regimento 
Geral: Hélvio Rech, Ana Cristina Rodrigues, Carla Sehn, Telmo Deifeld, Nádia Bucco e 
Maicon Pereira informaram o andamento do trabalho da Comissão. 
4.8. O conselheiro Hélvio Rech convidou os presentes para participarem do 6o 
Seminário Internacional de Energia para Desenvolvimento, o maior seminário de 
energia do sul do País; disse que essa edição foi renovada e que terão a presença dos 
estudantes do ensino fundamental e médio, em parceira com o Planetário da 
UNIPAMPA; o evento acontecerá nos dias 28 e 29 de junho. 
4.9. O conselheiro Maicon Pereira apresentou questionamento de um aluno do 
Campus São Borja sobre o motivo de a Frota não ter liberado o ônibus para os alunos 
participarem do Intercom mas ter liberado um veículo para quatro servidores, com 
pagamento de diárias, para efetuar um levantamento de obras que, pelas informações 
da Direção da Unidade, já foi realizado. Sobre a explanação da proposta de resolução 
sobre o abono de faltas, o conselheiro disse que ela não contempla todas as 
situações. 
4.10. A conselheira Valéria da Costa fez um relato emocionado da trajetória do 
professor Geraldo Crossetti como docente do Campus Itaqui. A conselheira Nádia 
Bucco falou da importância desse registro. 
4.11. A conselheira Ana Cristina informou que a CRN não está apresentando nenhum 
parecer e destacou que a Comissão está em uma força-tarefa para analisarem e 
emitirem os 21 pareceres que estão atrasados e assumiu o compromisso de na 
próxima reunião apresentar, se não todos os pareceres, pelo menos parte deles. A 
conselheira solicitou que autorizem a aprovação dos pareceres mais formais 
(revalidações, alterações de regimentos de programas e que não impactam os 
programas), por ato ad referendum do Presidente deste Conselho. Nenhum 
conselheiros se opôs a autorização.  
 
5. Inclusões e exclusões de pauta 
5.1. O conselheiro Jônatas Caratti, a pedido do professor Beras, solicitou exclusão do 
item (6.1) da pauta. 
5.2. O conselheiro Franck Peçanha solicitou comentário sobre as formaturas: a não 
participação de acadêmicos sem condições de pagar a cerimônia de colação de grau. 
5.3. A conselheira Viviane Gentil solicitou a inclusão de revisão do Edital da Consulta à 
Comunidade Externa e a inversão da pauta; que este assunto seja o assunto inicial da 
reunião. 
5.4. O conselheiro Márcio Martins solicitou inclusão de pauta para tratar do art. 15 da 
Resolução no 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 Maicon Pereira solicitou inclusão de pauta sobre o Edital PDA. 
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5.6. O Pró-Reitor Rojas solicitou a inversão de pauta para que o PDI seja apreciado na 
parte da tarde. 
5.7. O conselheiro Jônatas Caratti solicitou informações sobre o trabalho da Comissão 
instituída para criação da Política da EaD na UNIPAMPA. O conselheiro Franck 
lembrou a todos que os pedidos de inclusão de pauta podem ser debatidos, porém 
não são votados, e que, assim sendo, não se pode inverter a pauta somente para 
debater um assunto que não será votado;há de se considerar a extensa pauta de 
assuntos que precisam ser decididos e votados hoje; pode haver a inversão para ser o 
primeiro ponto das inclusões de pauta, não da reunião do CONSUNI. O conselheiro 
Maicon disse ter dúvidas com relação a essa afirmação, pois, na sua primeira 
participação como conselheiro, em 2010, era outra metodologia, e as inclusões tinham 
encaminhamento. O conselheiro também solicitou uma resposta ao questionamento 
feito na reunião anterior sobre as diárias para os discentes. O Presidente explicou que, 
no Regimento do CONSUNI (Resolução no 33), o art. 18, inciso III define esse assunto. 
O conselheiro Maicon, então, questionou as decisões que foram tomadas de outra 
forma em 2012, ao que o Presidente respondeu que somente estão seguindo o que 
está regulado pela Resolução no 33. O conselheiro Franck explicou que os assuntos 
serão debatidos, não deliberados. A conselheira Viviane disse haver na pauta o item 
“inserção de pauta” no dia e que é um tanto quanto estranho não poderem fazer a 
inserção dessa pauta. Insistiu que é um tema em ampla discussão na Instituição, que 
traz grande instabilidade e que a categoria TAE, com mais de quinhentas assinaturas, 
reivindica essa pauta na reunião de hoje; que essa categoria não pode ser 
desconsiderada. A conselheira Cíntia disse que, até o momento, não se falou em 
votação, mas em discussões e encaminhamentos, que um dos encaminhamentos 
poderá ocorrer uma reunião extraordinária. O conselheiro Maicon insistiu que havia 
pedido a inclusão de pauta sobre o PDA na última reunião e que o assunto não consta 
nesta pauta. O Presidente explicou que as inclusões do dia são para debates e 
encaminhamentos, e, uma vez encaminhadas, não precisam ser tema da próxima 
reunião; se não houver atendimento da discussão e se tornarem assunto para 
votação, sempre respeitando o prazo regimental, precisam ser solicitadas à Secretaria 
do Conselho Universitário. Considerando que as inserções de pauta são debatidas 
como assuntos gerais, a conselheira Viviane solicitou, então, a inversão de pauta: que 
o item “Assuntos gerais” seja o primeiro item da Ordem do Dia. O conselheiro Maicon, 
novamente, insistiu que entende que, se um assunto é inserido na pauta e não é 
deliberado, automaticamente deverá entrar na pauta da reunião seguinte, sem que, 
para isso, o conselheiro tenha de solicitá-lo. O Presidente disse que a partir de agora, 
assuntos gerais que não tenham sido tratados na reunião, passarão, então, para a 
pauta da próxima reunião.  
Resultados: Exclusão aprovada por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da 
votação os conselheiros convocados: Douglas Bento e Yuan Tong. 
Inversão do PDI para a parte da tarde: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Douglas Bento e 
Yuan Tong. 
Inclusões de pauta: aprovadas por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da 
votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Luiz Lima, Doglas Bento, 
Jônatas Caratti e Rolando Mamani. 
Inversão da pauta de assuntos gerais para próximo item de pauta: 10 votos 
contrários (Carla Sehn, Charles Quevedo, Velci de Souza, Amélia de Bastos, Algacir 
Rigon, Franck Peçanha, Jônatas Caratti, Rolando Mamani, Telmo Deifeld e Victor 
Pires); duas abstenções (João Antônio Pereira e Valéria da Costa), e 24 votos 
favoráveis, sendo, então, aprovada a inversão da pauta. Ausentes no momento da 
votação os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Luiz Lima, Alessandro de 
Oliveira, Douglas Bento e Edson Paniágua. 
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12. Assuntos gerais 
12.1. Excluído a pedido do conselheiro Jônatas Caratti em nome do professor Beras. 
12.2. O conselheiro Franck abordou o término do contrato com a empresa que 
organizava as colações de grau, tendo passado para os discentes a organização. 
Disse que nem todos os alunos têm condições financeiras, o que considera muito 
constrangedor. O conselheiro expressou a necessidade de a Universidade organizar 
uma colação de grau simples e que possibilite a participação de todos e que terá como 
foco principal o ato em si, os discursos e a confraternização com a família. Disse 
considerar absurda a ideia de os alunos não poderem participar da escolha do 
patrono/patronesse, do paraninfo/paraninfa da turma, que é preciso regular o assunto 
para que as colações de grau sejam uniformes, pois importantes são as pessoas. 
Manifestaram-se: o Presidente concorda com o conselheiro sobre a importância da 
participação de todos; a Vice-Presidente Nádia Bucco e os conselheiros Hélvio Rech, 
Algacir Rigon, Amélia de Bastos e Diogo Elwanger. A Vice-Presidente comunicou que 
a ACS já trabalhou uma minuta de resolução que está na CRN para análise/parecer. 
Manifestaram-se ainda os conselheiros: Marcus Querol, Valéria da Costa, Ana Cristina 
Rodrigues e Yuan Tong. 
Encaminhamento: A Pró-Reitora de Graduação, conselheira Amélia de Bastos, 
presidirá a comissão que tratará desse tema e que terá a participação da PROGRAD, 
da representação discente e da servidora Denise Quines da ACS, bem como de outros 
conselheiros que se dispuserem a colaborar. 
12.3. A conselheira Viviane Gentil fez um relato sobre as manifestações do sindicato 
dos TAEs e da SESUNIPAMPA e solicitou uma reunião extraordinária para que o 
CONSUNI discuta o Edital. O conselheiro Cláudio Albano sugeriu que todos os 
candidatos aos cargos de reitor e vice-reitor encaminhem um documento à CPC-G 
solicitando alteração no Edital da Consulta, a fim de que seja paritária. Manifestaram-
se: José Rojas, Ana Cristina Rodrigues, Roberlaine Ribeiro, Marcus Querol, Hélvio 
Rech e Cláudio Albano. Manifestaram-se também os conselheiros: Yuan Tong, Maicon 
Pereira, Valéria da Costa. O Presidente solicitou que as reivindicações sejam 
encaminhadas diretamente à CPC-G. Também se manifestaram os conselheiros: 
Clever Leitzke e Pierre Martin. A conselheira Ana Cristina reivindicou defesa total à 
paridade; a indicação sobre a possibilidade de os candidatos a vice-reitor fazerem 
campanha em conjunto e insistiu  para que os alunos da EaD possam votar no polo ao 
qual estão vinculados, sob a responsabilidade da coordenação do polo. O conselheiro 
Franck questionou o acordo feito pelos candidatos, uma vez que a campanha eleitoral 
só terá início dia 02; disse que, se não houvesse acontecido a inversão da pauta, isso 
talvez não ocorresse, pois ele falará sobre a regulamentação da função de docente, 
TAEs e cargos de gestão no processo eleitoral, para que não possam usar – mesmo 
sem querer – o cargo ocupado na campanha; disse que hoje usaram os cargos de 
conselheiros. Criticou que os candidatos queiram alterar um edital de uma eleição 
disputada por eles mesmos; lembrou que, na reunião anterior, alertou que não 
poderiam abrir mão de decidir os moldes do edital; afirmou que há incoerência, pois 
hoje, para não ser 70 a 30%, tem que ser desvinculado do Conselho e, ao mesmo 
tempo, desvinculado da CPC-G. Questionou a legitimidade do processo eleitoral se 
todos os envolvidos no processo e com interesse eleitoral (declarado quando se 
candidatam) opinarem como deve ser esse o processo. O conselheiro fez questão de 
dizer que todos os que se apresentaram não tiveram a intenção, mas se apresentaram 
e falaram como candidatos e que, como a campanha ainda não iniciou, não poderiam 
ter agido dessa forma. Salientou que o MP, no caso da Grande Dourados, impediu que 
os candidatos envolvidos no acordo participassem do novo processo eleitoral. 
Manifestaram-se defendendo a paridade os conselheiros: Viviane Gentil, que pediu 
como encaminhamento uma reunião extraordinária; Yuan Tong, Telmo Deifeld, Rafael 
Schmidt, Diogo Elwanger. 
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Às 13 horas, registramos a chegada do Pró-Reitor da PROPLAN, Luís Hamilton 
Tarragô Jr. 
 
Ainda se manifestaram os conselheiros: Maicon Pereira, Valéria da Costa, Rafael 
Schmidt e Diogo Elwanger. 
 
Às 13 horas e 20 minutos a reunião foi suspensa e retomada às 14 horas e 45 
minutos. 
 
O Presidente e os conselheiros Carla Sehn e Douglas Bento se retiraram da Reunião 
para participar da cerimônia fúnebre do professor Geraldo Crossetti. Desse modo, a 
presidência da Mesa ficou a cargo da Vice-Presidente, professora Nádia Fátima dos 
Santos Bucco, que convidou o Decano do Conselho, professor Victor Paulo Kloeckner 
Pires, a sentar-se à Mesa. 
 
Continuaram a se manifestar sobre a paridade os conselheiros: Marcus Querol, Hélvio 
Rech, Maicon Pereira e Valéria da Costa, que sugeriu um debate sobre a composição 
do CONSUNI.  
Encaminhamento: várias foram as propostas de encaminhamento e, finalmente, 
chegaram ao consenso de formar uma comissão composta pelos conselheiros Algacir 
Rigon, Clever Leitzke, Edson Paniágua, Maicon Pereira e Viviane Gentil. Essa 
comissão tem a incumbência de redigir um documento e encaminhá-lo à CPC-G, com 
a solicitação de alteração do Edital da Consulta, assumindo os riscos referentes ao 
não cumprimento da NT 400/2018. 
12.4. O conselheiro Márcio Martins solicitou inclusão para tratar do art. 15 da 
Resolução no 33: “Art. 15 O CONSUNI reúne-se com quórum de metade mais 1 (um) 
de seus membros e delibera por maioria absoluta dos presentes”. Questionou o que 
acontece: se, num universo de 20 votantes, 15 se abstiverem e se os 5 restantes 
votam favorável; se abstenção conta quórum e se é considerado voto válido. 
Encaminhamento: que a Secretaria do Conselho Universitário faça uma consulta à 
Procuradoria da UNIPAMPA. 
12.5. O conselheiro Maicon Pereira retirou o pedido para falar sobre o Edital PDA. 
12.7. O conselheiro Jônatas, que solicitou a inclusão sobre a Comissão de Políticas 
sobre a EaD, foi informado que a Comissão reunir-se-á em 10 de julho por webconf. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

6. Pautas do CONSUNI 
6.1. O professor Beras havia solicitado por mensagem eletrônica. O assunto foi 
excluído da pauta. 
6.2. O conselheiro Franck Peçanha falou sobre “cargos de gestão e o processo 
eleitoral”; disse que é preciso pensar um regramento em que os candidatos possam se 
afastar durante o período de campanha sem perda de benefícios, de forma que não 
sejam acusados de não cumprir suas atividades.  
Encaminhamento: não houve encaminhamento. 
6.3. O conselheiro Jônatas Caratti explanou sobre as dificuldades nas coordenações 
das pós-graduações lato sensu (especializações). O conselheiro disse que: na maioria 
das vezes, o coordenador trabalha sozinho, sem equipe, e que isso gera sobrecarga 
de trabalho; encaminhou à PROPPI pedido de reunião a fim de receberem uma 
formação sobre as responsabilidades das coordenações; foi informado de que a 
formação de professores não é de competência da PROPPI, assim sendo, solicitou 
que a Divisão de Formação e Qualificação da PROGRAD ou o NUDEPE prepare um 
calendário de formação para novos coordenadores de especializações. A Presidente 
da Mesa explicou que a Pró-Reitoria de Graduação tem a atribuição da formação de 



  

 

8 
 

docentes e à Pró-Reitoria de Extensão cabe a formação externa, nas redes. A Pró-
Reitora Amélia disse que a PROGRAD já trabalhou na minuta da proposta de 
resolução de formação docente, que já está com a CRN e que uma das linhas da 
proposta é justamente para que o docente seja preparado para trabalhar na gestão. O 
Pró-Reitor da PROPPI Velci de Souza explicou que: a Pró-Reitoria tem, em Alegrete, 
uma equipe à disposição para passar as instruções aos coordenadores; entende as 
dificuldades, e as elencadas aqui já surtiram dois ofícios para as direções dos campi, 
uma vez que, quando o curso é aprovado na unidade, o campus diz que tem toda a 
infraestrutura de apoio; há uma nova determinação da CAPES que quer garantias do 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação de que ocorra tudo o que está na proposta 
do programa e que ele só poderá garantir isso quando o campus garantir que vai 
cumprir com o que ali está posto; todos os 25 cursos de pós-graduação stricto sensu e 
os 37 de lato sensu reclamam que não têm secretaria, mas que, em todo o APCN e 
projeto encaminhado à PROPPI, consta que têm; a PROPPI acolhe o que está escrito 
em um documento oficial que é uma ata do conselho de campus e que, se não estão 
cumprindo com o que está ali, devem cobrar da direção, uma vez que o campus está 
comprometido com o curso; a PROPPI dá capacitação, e a maioria das unidades 
enviou servidores para Alegrete a fim de receber capacitação. Finalizando, disse que, 
nesta semana, realizaram o 3o Fórum de Coordenadores de Cursos Stricto Sensu. 
Lamentou que estivessem “apedrejando” a Pró-Reitoria por ter reunido 37 
coordenadores em Alegrete com o intuito de reestruturar os cursos de pós-graduação; 
disse estarmos vivendo um momento no qual, se não reestruturarem os cursos, em 
cinco anos não teremos mais pós-graduação; afirmou que: os doutorados são frágeis 
perante as grandes instituições; se houver realmente a necessidade de reunir os 
coordenadores, a PROPPI está à disposição. O conselheiro Jônatas explicou que, na 
Resolução 62, consta que é responsabilidade da Secretaria Acadêmica das unidades 
dar apoio às especializações e cursos de pós-graduação e que não houve má fé para 
aprovação do curso quando isso foi colocado no APCN. O Pró-Reitor lembrou que: no 
início do ano, visitaram os campi, e o tema da visita era “Novas Políticas de Pesquisa 
e Pós-Graduação”; lamentavelmente, somente duas unidades houve presença de 
coordenadores; nas demais, somente os diretores e coordenadores acadêmicos, sem 
ninguém do lato sensu e pouquíssimas pessoas do stricto sensu. Disse ainda que: os 
cursos de especialização foram limitados a um por campus com financiamento da 
PROPPI; um campus lançou dois com a alegação de que um seria custeado pela pró-
reitoria e o outro pelo campus, porém ambos serão custeados pela PROPPI, uma vez 
que foram ofertados 10 cursos e somente três se candidataram; isso talvez tenha 
ocorrido em razão da obrigatoriedade de o campus ter de demonstrar a necessidade 
de abertura do curso. O conselheiro Hélvio Rech disse que: é necessário fazer um 
exercício de organização, uma vez que há total falta de condições de trabalho para os 
coordenadores de cursos; muitas tarefas parecem não ser de fato para o coordenador; 
o uso do recurso humano não é otimizado; deveria existir uma secretaria permanente 
para atendimento aos cursos de pós-graduação e é preciso criar isso como política da 
Universidade a fim de melhorar o desempenho.  
6.4. A conselheira Valéria da Costa fez o seguinte registro: o coordenador da 
especialização cursada por ela disse que não haveria aula em agosto, janeiro e 
fevereiro; ele recebeu orientação para seguir o calendário da graduação e, para a 
conselheira, essa orientação é contrária ao calendário aprovado aqui neste Conselho. 
O Pró-Reitor da PROPPI negou que tenha feito essa orientação. Salientou que existe 
um calendário da pós-graduação que precisa ser seguido; que a graduação precisa 
atender 17 semanas de aula, enquanto a pós-graduação atende 15 semanas, uma vez 
que a hora/aula é de 60 minutos e não 55, como na graduação. Enfatizou que a 
orientação passada foi de que aulas ministradas em janeiro e fevereiro com 
ingressantes não poderiam ser realizadas, uma vez que o aluno ainda não tem 
matrícula. Na sequência, a conselheira Valéria, que havia pedido esclarecimento sobre 
o “seguro dos discentes”, uma vez que sua falta acarretará muitas dificuldades às 
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atividades externas que precisam ser realizadas pelos discentes, disse estar satisfeita 
com a explicação da Pró-Reitora de Graduação no início desta Sessão. O conselheiro 
Jônatas manifestou descontentamento com a renovação do seguro, realizada, 
normalmente, na metade do ano, e que, embora essa renovação seja retroativa, os 
alunos ficam descobertos por um período de, mais ou menos, 15 dias e que isso é 
preocupante. Disse entender que, em 2011, houve um acórdão do TCU, e, a partir 
disso, o seguro de vida era pago para docentes e discentes, e agora a seguradora não 
aceitou renovar a apólice, pois seria somente para os discentes. Questionou se todos 
esses anos a Universidade desrespeitou ou não esse acórdão e quem de fato é 
responsável pelos alunos (coordenador de estágio, orientador de estágio, 
coordenação acadêmica) nesse período em que eles não estão cobertos pelo seguro. 
A Vice-Presidente esclareceu que o acórdão é exatamente o contrário; diz que o 
pagamento do seguro é somente para os estagiários, mas a UNIPAMPA pagava para 
todos. A Pró-Reitora Amélia de Bastos explicou que: o acórdão cita a legislação, e 
esta diz que o seguro é obrigação da parte concedente do estágio, entretanto a 
Universidade paga o seguro para não comprometer a oferta de campos de estágios; o 
acórdão que baseou a decisão administrativa da PROAD é geral, e não podem ser 
descumpridos os acórdãos específicos que afirmam que o pagamento do seguro é 
exclusivo para os estagiários; em alguns casos, o TCU entende que, para os 
estagiários, os riscos são inerentes à profissão e desobriga o pagamento. Finalizando, 
disse que, nesta gestão, a partir do que foi estabelecido pelo acórdão e do parecer da 
Procuradoria Federal/UNIPAMPA, ficou determinado o pagamento apenas para os 
estagiários e que essa decisão precisou ser revista por não ter sido um acórdão 
específico para a UNIPAMPA; dessa forma, ficam segurados alunos em estágios e 
alunos em atividades práticas, saídas de campo e laboratoriais no âmbito do ensino da 
graduação e da pós-graduação. Sobre os prazos, informou que a Divisão de 
Processos cumpriu todos com bastante antecedência e que o ocorrido foi a 
desistência da empresa no dia da extinção do contrato. A Pró-Reitora solicitou que, na 
falta de resposta de qualquer divisão da PROGRAD, os coordenadores façam contato 
diretamente com ela. O conselheiro Jônatas questionou se a UNIPAMPA ou o 
coordenador acadêmico da unidade ou o coordenador de estágio ou orientador de 
estágio são responsáveis pelos alunos em possíveis acidentes de trabalho, ao que foi 
respondido que: a legislação diz que o responsável pelo estagiário é o seu supervisor; 
são coisas distintas: se há situação de sinistro, situação que coloca a saúde do aluno 
em exposição, haverá uma apuração de responsabilidade, entretanto, no momento em 
que o estudante é colocado em campo de estágio, cabe ao orientador desse aluno 
analisar as condições da oferta do campo de estágio – se houver condição insalubre, 
deve retirar o aluno desse campo de estágio; os PPCs dos cursos possuem uma 
seção destinada aos estágios, definindo as responsabilidades; dependendo da 
situação, existe sempre um responsável: a UNIPAMPA, o curso, o supervisor do 
estágio. Explicou que, em um caso excedente, a Universidade e o professor podem 
ser citados havendo ou não seguro, uma vez que as responsabilidades são sempre 
apuradas, e deu alguns exemplos. O conselheiro disse que os exemplos citados são 
diferentes de um aluno estagiando em sala de aula, onde a observação é feita uma ou 
duas vezes por semana, que não possuiu portaria como orientador, e isso o leva a 
pensar ainda mais na importância dessa função, uma vez que não consegue registrar 
todas as horas de trabalho. A Pró-Reitora explicou que estão analisando a Resolução 
79 (Diretrizes para os Encargos Docentes Relacionados às Atividades de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Gestão Institucional do Quadro de Docentes Permanentes) e 
que o encargo está na atividade de estágio e, por isso, não necessita de portaria, a 
menos que o curso tenha criado outra configuração.  
    
7. Apreciação de Ata: 
7.1. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata no 87, da 87a 
Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 2019, em Bagé. 
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Resultado: aprovada com abstenção dos conselheiros: Cristine Schwanke, Amélia de 
Bastos, Rafael Maurer e Jônatas Caratti. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Roberlaine Jorge, Cláudio Albano, Velci de Souza, Adriana 
Salbego, Alessandro de Oliveira, Algacir Rigon, Edson Paniágua, Clever Leitzke, 
Viviane Gentil e Maicon Pereira. 
 
A conselheira Ana Paula Manera justificou a necessidade de se retirar da reunião às 
17 horas.  
 
8. Gabinete da Reitoria 
8.1. Processo: 23100.011581/2019-09. Origem: GR. Objeto: Apreciação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023. O Pró-Reitor da PROPLAN, Luís 
Hamilton fez uma explanação sobre as etapas do trabalho. Manifestaram-se os 
conselheiros Thiago Beuron que solicitou que a coleta de dados seja iniciada com 
maior antecedência, pois mostra o envolvimento das pessoas e o compromisso com a 
Instituição e João Antônio Pereira que solicitou maior divulgação e inclusão de debates 
sobre o PDI nas agendas de trabalhos das Unidades. O Pró-Reitor agradeceu e 
informou que já solicitou o encaminhamento ao Escritório de Processos a fim de 
fazerem o mapeamento do processo para ser institucionalizado; em relação à 
divulgação concorda que todas as ações de comunicação da Universidade precisam 
ser melhoradas apesar do bom trabalho desenvolvido pela ACS. 
Resultado: o PDI foi aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação 
os conselheiros convocados: Marcus Querol, Velci Souza, Hélvio Rech, Victor Pires e 
Maicon Venes. 
Os conselheiros optaram por votar em bloco os itens 8.2, 8.4, 8.5 e 8.6. 
8.2. Processo: 23100.008638/2019-84. Origem: GR. Objeto: Aprovar o Ato nº 
13/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Afastamento do país do 
Magnífico Reitor para participar do Encuentro para el Desarrollo Local: Cambio 
Climático, Educación y Produción na Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del 
Mercosur, em Cerro Largo, Uruguai. Parecer CR U-S: favorável à aprovação 
8.4. Processo: 23100.006603/2019-19. Origem: Rita Berni/IFFarroupilha. Objeto: 
Aprovar o Ato nº 15/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Acordo 
de Cooperação entre a UNIPAMPA e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Farroupilha com a finalidade de colaboração técnica que será prestada 
naquele IFF pela servidora Rita de Cássia Durgante Berni, cargo: Técnico em 
Assuntos Educacionais. Parecer CR U-S: favorável à aprovação. 
8.5. Processo: 23100.011634/2019-83. Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto: 
Aprovar o Ato nº 16/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: 
Alteração do Calendário Acadêmico 2019, referente à modificação das datas de 
matrícula para o curso de Educação do Campo. Parecer CSE: favorável à aprovação. 
8.6. Processo: 23100.003087/2018-81. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: 
Calendário de Reuniões do Conselho Universitário para o 2º semestre de 2019.  
Resultado: aprovados com abstenção dos conselheiros: Aline Balladares e Telmo 
Deifeld. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Luís Hamilton 
Pereira Jr, Velci de Souza, Edson Paniágua e Clever Leitzke. 
8.3. Processo: 23100.009514/2019-16. Origem: PROGRAD. Objeto: Aprovar o Ato 
nº 14/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Adesão à 2ª Edição do 
Processo Seletivo SiSU 2019, para ingresso em 2019/2. A conselheira Valéria solicitou 
esclarecimentos sobre a assistência estudantil aos estudantes carentes que entram no 
2º semestre e que não podem concorrer à assistência no semestre seguinte porque já 
deixaram de ser ingressantes. A Pró-Reitora Amélia esclareceu que não são vagas 
novas, mas ociosas, que deveriam ser ofertadas pelo Processo Seletivo 
Complementar e que os coordenadores dos cursos envolvidos solicitaram a abertura 
pelo SiSU. O Pró-Reitor Diogo explicou que o Edital do Plano de Permanência inicia 
em janeiro e o pagamento só se dá em agosto; que se conseguissem fazer uma 2ª 



  

 

11 
 

edição do Plano de Permanência agora o pagamento só aconteceria no próximo ano; 
que atualmente estão trabalhando diretamente com os campi e que, mesmo com 
problemas nos RUs de Alegrete e Santana do Livramento, há a possibilidade de os 
candidatos com vulnerabilidade receberem acesso ao Restaurante Universitário; que 
estão elaborando uma proposta de auxílio emergencial (extra edital), para estudantes 
que estão na faixa de vulnerabilidade socioeconômica, dentro dos índices dos que já 
foram contemplados com a BPP; que essa proposta não será deliberada neste Pleno 
haja vista que será instituída via norma operacional por um ato do Reitor, o que 
agilizará o processo. Finalizando disse que infelizmente não será possível terem 
acesso a todos os planos dos que entraram pelo processo natural no início do ano. A 
conselheira Valéria insistiu que os alunos são novos e que muitos virão de outros 
estados, portanto, que a Universidade precisa pensar em uma política que inclua 
esses discentes. O Pró-Reitor da PRAEC lembrou que sempre a Universidade teve 
dois ingressos e que, historicamente, os ingressantes no segundo semestre nunca 
foram contemplados pelo Edital do Plano de Permanência; que esse é o motivo de se 
pensar em um programa emergencial, entretanto, que é preciso um mecanismo 
objetivo de atendimento para controle orçamentário em razão do benefício do 
estudante ser contínuo por 4 anos. A norma vai atender estudantes ingressantes após 
o EPP, estudantes que tiverem situação socioeconômica modificada para menos. 
Resultado: Aprovado com abstenção da conselheira Valéria da Costa. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Luís Hamilton Pereira Jr, Velci de 
Souza, Edson Paniágua, Ivonir Petrarca e Viviane Gentil. 
 
 
9. Comissão Eleitoral Geral (CEG): 
9.1. Processo: 23100.007923/2019-88. Origem: CEG/CONCUR. Objeto: Edital de 
Eleição de Representantes para o Conselho Curador (CONCUR), da UNIPAMPA. A 
conselheira Aline Balladares explicou que o cronograma precisará ser alterado em 
razão da reunião do CONSUNI que será realizada só em 12 de setembro; também 
alterou a data de término da campanha, que passa a ser 11 de setembro. 
Resultado: aprovado com abstenção do conselheiro Edson Paniágua. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Luís Hamilton Pereira Jr, Ivonir 
Petrarca e Viviane Gentil. 
 
10. Comissão Superior de Ensino: 
Os conselheiros optaram por votar em bloco todos os itens deste ponto de pauta.  
10.1. Processo: 23100.002391/2019-92. Origem: Campus Santana do Livramento. 
Objeto: Proposta de Curso de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Sociedade, 
Ambiente e Território – PPGSAT e seu Regimento. Parecer CSE: favorável à 
aprovação. 
10.2. Processo: 23100.002384/2019-91. Origem: Campus Caçapava do Sul.  Objeto: 
Proposta de Curso de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Geociências e seu 
Regimento. Parecer CSE: favorável à aprovação. 
10.3. Processo: 23100.005192/2019-36. Origem: Campus Alegrete. Objeto: 
Proposta de Curso de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica e 
seu Regimento. Parecer CSE: favorável à aprovação. 
10.4. Processo: 23100.003504/2019-77. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: 
Alteração do PPC do Curso de Medicina. Parecer CSE: favorável à aprovação. 
Resultado: aprovados por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Hélvio Rech, Ivonir Petrarca, Ronei da Silva e Viviane 
Gentil. 
 
11. Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR U-S):  
Os conselheiros optaram por votar em bloco todos os itens deste ponto de pauta. 
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11.1. Processo: 23100.003341/2018-41. Origem: Campus Caçapava do Sul. Objeto: 
Protocolo de Intenções entre a UNIPAMPA e a Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais – CPRM. Parecer CR U-S: favorável à aprovação. 
11.2. Processo: 23100.005677/2019-20. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: 
Protocolo de Intenções entre a UNIPAMPA e a Tallinn University, da Estônia. Parecer 
CR U-S: favorável à aprovação. 
11.3. Processo: 23100.007525/2019-61. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Protocolo 
de Intenções Internacional e Bidirecional entre a UNIPAMPA e a Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf, University os Applied Sciences, da Baviera, Alemanha. 
Parecer CR U-S: favorável à aprovação. 
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Hélvio Rech, Ivonir Petrarca e Viviane Gentil. 
 
Nada mais havendo a tratar, às 18 horas, foi encerrada a Reunião e redigida a 
presente Ata, assinada pelo Presidente do CONSUNI, Professor Marco Antonio 
Fontoura Hansen, pela Vice-Presidente do CONSUNI 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.  


