
 
 

ATA N° 89 – 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 12 de setembro de 2019. 

Local: Auditório – Campus Bagé 

Horário: 10 horas e 30 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, Ronaldo Bernardino Colvero e 
Marcus Vinícius Morini Querol; os representantes das Comissões Superiores de 
Ensino, Pesquisa e Extensão professores Edward Pessano, Paulo Botura Ferreira e 
Cristine Machado Schwanke, respectivamente; os Pró-Reitores: Evelton Machado 
Ferreira, Luiz Edgar Araújo Lima, Luís Hamilton Pereira Jr, Velci Queiroz 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, Carmen Regina Nogueira, 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 
Camilo Deifeld e Victor Paulo Kloeckner Pires; os representantes TAE: Cíntia 
Saydelles da Rosa, Clever Martins Leitzke, Pierre Correa Martin, Ronei Pinto da Silva 
e Viviane Kanitz Gentil; os representantes discentes: Diogo Gabriel Sperandio, Valéria 
Vinci Zinelli da Costa e Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. 
Registramos a presença do conselheiro Juan del Aguila e do TAE Piero Salaberri, 
Diretor da DTIC. 
 
Registramos as ausências justificadas dos conselheiros convocados: Cháriston André 
Dal Belo, Ana Júlia Senna Sarmento Barata (Coordenadora Acadêmica do Campus 
São Gabriel); Fabiano Torres, decano do Conselho de Campus do Campus São 
Gabriel e Ana Carolina Gomes Miranda. 

Ausentes sem justificativa as convocadas: discente Marinela Rodriguez da Silva e a 

conselheira Cláudia Maydana Mendes. 

1. Informações da Reitoria 
1.1. O Pró-Reitor da PROEXT, conselheiro Rafael Maurer, informou sobre a extinção 
do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da 
Educação Básica (COMFOR) - criado na UNIPAMPA em 2013 - em decorrência do 
Decreto nº 9.759, de 11/04/2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e 
limitações para colegiados da administração pública federal; dessa forma, a partir de 
28 de junho último o COMFOR da UNIPAMPA e todos os demais comitês do país 
foram extintos. Salientou que a PROEXT, em parceria com a PROGRAD trabalha na 
formação do CIFORME que é a Comissão Institucional de Formação Educacional da 
UNIPAMPA. Salientou que todos coordenadores de projetos inscritos no SIMEC têm 
até o final do ano para obterem os dados do curso que foram colocados no relatório, 
uma vez que o MEC irá desativar o site. Também ressaltou que a PROEXT, como 
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medida de segurança, fará um backup de todos os projetos realizados pela Pró-
Reitoria de 2013 até 2018.  
1.2. A Pró-Reitora da PROGRAD, Amélia de Bastos informou sobre a terceira edição 
de formação pedagógica que está acontecendo nas Unidades e agradeceu à Gestão 
pela liberação do recurso que viabilizou essa formação nos campi São Borja, Itaqui, 
Uruguaiana, Santana do Livramento, Alegrete, São Gabriel; nos dias 23 e 24 de 
setembro nos campi Bagé e Dom Pedrito e 26 e 27 de setembro nos campi Jaguarão 
e Caçapava do Sul; disse que a Universidade, em decorrência do trabalho com as 
redes básicas, conseguiu intermediar a vinda do Professor Celso Vasconcellos. 
Finalizando disse que estão tendo um excelente retorno em relação à qualidade e ao 
conteúdo da formação e fez questão de agradecer à servidora Aline Luz que ajudou a 
viabilizar toda a atividade.  
1.3. O Presidente informou que é o 3º ano que o TCU não faz nenhum apontamento 
ao Relatório de Gestão da Universidade. Informou também que a UNIPAMPA está 
classificada no índice geral do Tribunal de Contas sobre gestão pública e governança 
em 1º lugar no Rio Grande do Sul e 6º lugar no Brasil.  
 
2. Informações dos Conselheiros 
2.1 A conselheira Valéria da Costa comunicou que participaram da “rinha das 
universidades públicas”, um grupo do Facebook que tem mais de 100 mil membros; 
explicou que é uma disputa entre as universidades e que ganha a instituição mais 
votada; agradeceu o apoio recebido de todas as universidades do Rio Grande do Sul e 
disse que a UNIPAMPA ficou conhecida e ganhou a simpatia de todo o Brasil; que 
venceram a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). A conselheira agradeceu 
a todos os discentes que participaram com postagens, que era um dos itens avaliados. 
O Presidente cumprimentou os participantes e agradeceu pelo trabalho, que é uma 
boa maneira de divulgar a Universidade. 
 
3. Inclusões e exclusões de Pauta 
3.1. O conselheiro Yuan Tong agradeceu a vinda dos colegas de outras unidades para 
este CONSUNI 
3.2. A conselheira Aline Balladares solicitou inversão de pauta dos itens 5.7 e 5.8.  
Resultado: aprovada inversão por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação 
os conselheiros convocados: Roberlaine Jorge, Marcus Querol, Douglas Bento e 
Franck Peçanha. 
3.3. O conselheiro Yuan Tong questionou as notícias veiculadas na imprensa sobre o 
orçamento da Universidade e solicitou que a PROPLAN apresente a planilha de 
orçamento em todos os campi. 
3.4. O conselheiro também solicitou debate sobre o edital de submissão dos trabalhos 
no SIEPE. 
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Roberlaine Jorge, Marcus Querol, Douglas Bento e Franck 
Peçanha. 
 

ORDEM DO DIA 
 

4. Apreciação de Ata: 
4.1. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata nº 28, da 28ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 04 de junho de 2019, via webconf. 
4.2. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Apreciação da Ata nº 88, de 88ª 
Reunião Ordinária, realizada em 27 de junho, em Bagé. 
Resultado: aprovadas. Abstiveram-se os conselheiros: Ana Cristina Rodrigues, 
Edward Pessano, Hélvio Rech, Jônatas Caratti, Pierre Martin, Diogo Sperandio e 
Fernanda Gomes. Ausentes os conselheiros convocados: Roberlaine Jorge, Marcus 
Querol, Douglas Bento, Franck Peçanha e Valéria da Costa. 
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5. Gabinete da Reitoria 
5.7. Processo: 23100.007923/2019-88. Origem: CEG/CONCUR. Objeto: Aprovar o 
Ato nº 22/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Alteração do 
Anexo I, CRONOGRAMA da Resolução 244/2019 – Edital 02/2019: Eleição de 
Representantes para o Conselho Curador (CONCUR) da UNIPAMPA. 
5.8. Processo: 23100.007923/2019-88. Origem: CEG/CONCUR. Objeto: Aprovar o 
Ato nº 23/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Alteração do 
Anexo I, CRONOGRAMA da Resolução 244/2019 – Edital 02/2019: Eleição de 
Representantes para o Conselho Curador (CONCUR) da UNIPAMPA. 
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Roberlaine Jorge, Marcus Querol, Douglas Bento, Edson 
Paniágua, Franck Peçanha, Cíntia Saydelles e Valéria da Costa. 
5.1. Processo: 23100.017360/2019-36. Origem: GR. Objeto: Programa Future-se.  
O Presidente comentou sobre a forma como os reitores foram informados acerca do 
Programa e sugeriu a formação de uma comissão que elabore uma nota a ser 
apresentada e votada ao final da reunião. A Vice-Presidente também comentou como 
o Future-se foi apresentado aos campi e disse que o processo é publico e está 
disponível no SEI. Manifestaram-se os conselheiros Yuan Tong, Hélvio Rech e Diogo 
Sperandio. A comissão foi composta pelos conselheiros: Yuan Tong, Diogo Sperandio, 
Clever Leitzke e Hélvio Rech. A nota aprovada passará a integrar esta Ata. 
Resultado: votaram contra o FUTURE-SE os conselheiros: Cláudio Albano, Aline 
Balladares, Thiago Beuron, Carla Sehn, Ana Cristina Rodrigues, Rafael Schmidt, 
Ronaldo Colvero, Edward Pessano,Paulo Ferreira, Evelton Ferreira, Luiz Lima, Luís 
Hamilton Jr, Amélia de Bastos, Diogo Elwanger, Rafael Maurer, Algacir Rigon, Carmen 
Nogueira, Edson Paniágua, Hélvio Rech, Ivonir Petrarca, João Antônio Pereira, 
Jônatas Caratti, Márcio Martins, Rolando Mamani, Telmo Deifeld, Cíntia Saydelles, 
Clever Leitzke, Pierre Martin, Ronei da Silva, Diogo Sperandio, Fernanda Gomes, 
Valéria da Costa, Yuan Tong, Nádia Bucco e Marco Hansen. Votaram a favor os 
conselheiros: Velci de Souza e Adriana Salbego. Absteve-se a conselheira Cristine 
Schwanke.  Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: 
Roberlaine Jorge, Marcus Querol, Alessandro Bof, Douglas Bento, Franck Peçanha, 
Victor Pires e Viviane Gentil. 
 
Os conselheiros optaram por votar em bloco os itens: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 
5.12, 5.13 e 5.14. 
 
5.3. Processo: 23100.009207/2019-35. Origem: Comissão Preparatória para o IV 
COPENE Sul/Divisão de Convênios. Objeto: Aprovar o Ato nº 18/2019, assinado ad 
referendum do Conselho Universitário: Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a 
Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) – ABPN, que tem como 
objetivo conjugar esforços visando o desenvolvimento mútuo e assessoramento na 
realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultura e tecnológica, 
compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção de 
realizar o IV COPENE Sul na cidade de Jaguarão/RS. Parecer CR U-S: favorável à 
aprovação. 
5.4. Processo: 23100.012679/2019-75. Origem: CPPD/Campus São Borja. Objeto: 
Aprovar o Ato nº 19/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Inclusão 
dos docentes do Campus São Borja na CPPD, designada pela Portaria CONSUNI nº 
06/2019. Titular: Eloísa Joseane Cunha Klein e suplentes: Alexandre Rossato Augusti 
e Paula Daniele Pavan. 
5.5. Processo: 23100.013094/2019-72. Origem: CPPD/Campus Alegrete. Objeto: 
Aprovar o Ato nº 20/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Inclusão 
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dos docentes do Campus Alegrete na CPPD, designada pela Portaria CONSUNI nº 
06/2019. Titular: Paulo César Comasseto de Aguirre e suplente: Eliezer Soares Flores. 
5.6. Processo: 23100.005348/2019-89. Origem: Campus São Borja/Divisão de 
Convênios. Objeto: Aprovar o Ato nº 21/2019, assinado ad referendum do Conselho 
Universitário: Acordo de Cooperação Técnica entre a UNIPAMPA e o Instituto Federal 
de Santa Catarina/Campus Florianópolis-Continente, objetivando o mútuo 
assessoramento na realização de ensino, pesquisa e extensão. 
5.9 Processo: 23100.008689/2019-14. Origem: PROGRAD. Objeto: Aprovar o Ato nº 
24/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Aprova a Resolução 
249/2019 – Normas para a Concessão de Licenças e Afastamentos no âmbito do 
Ensino de Graduação. Parecer CRN: favorável à aprovação. 
O conselheiro Jônatas Caratti solicitou esclarecimentos acerca da resolução e de 
como foi ela debatida nas outras unidades uma vez que foi aprovada ad referendum 
do Conselho Universitário; também comentou que considerada a resolução um pouco 
fora da realidade e que isso deixa dúvidas nos coordenadores uma vez que centraliza 
na figura do coordenador de curso e burocratiza. A Pró-Reitora da PROGRAD Amélia 
de Bastos explicou que a Resolução foi construída em apoio aos próprios alunos 
membros do CONSUNI que estavam com dificuldade em relação a continuidade dos 
componentes curriculares por estarem em atividade de representação; disse que a 
proposta foi debatida por todos os coordenadores acadêmicos e que muitos enviaram 
várias sugestões, pela CSE  assim como pelos NuDEs. O conselheiro Franck Peçanha 
solicitou que esse tipo de resolução sempre passe pelo Conselho. A conselheira 
Amélia explicou que a preocupação com o ad referendum se deu em função da 
modificação do sistema e que a PROGRAD teve a contestação de uma decisão de 
2016 que concedia abono no campo “falta justificada” que contraria a legislação; que 
essa foi a forma de os alunos não serem onerados pela retirada do item “falta 
justificada”. A conselheira solicitou a aprovação da Resolução uma vez que dá 
segurança aos cursos com relação aos procedimentos, aos estudantes e que após a 
aprovação enviassem as sugestões de alteração para a PROGRAD, que serão 
organizadas e apresentadas a este Pleno para debate. O conselheiro Edward Pessano 
reforçou as palavras da Pró-Reitora, mas se disse preocupado com o impacto sobre 
os encargos docentes, e solicitou que a resolução seja aprovada. O Pró-Reitor da 
PROGEPE, conselheiro Luiz Lima explicou que essas aulas recuperadas serão 
contabilizadas nos encargos docentes, especificamente na agenda docente, para 
evitar que alguém desconheça a dinâmica do trabalho da jornada docente que é 40 
horas semanais  e não somente 8 horas- aula 
5.10. Processo: 23100.000986/2018-22. Origem: PROAD. Objeto: Aprovar o Ato nº 
25/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Credenciamento da 
Fundação Luiz Englert, nos termos do Edital 150/2019 – Chamada Pública para 
Credenciamento de Interesse de Fundações de Apoio junto à UNIPAMPA. 
5.11. Processo: 23100.012679/2019-75. Origem: CPPD/Campus São Borja. Objeto: 
Aprovar o Ato nº 26/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Inclusão 
dos docentes do Campus São Borja na composição da CPPD, designada pela Portaria 
nº 06/2019. Titular: Paula Daniele Pavan e suplentes: Alexandre Rossato Augusti e 
Eloísa Joseane Cunha Klein. 
5.12. Processo: 23100.005720/2019-57. Origem: DTIC/Divisão de Convênios. 
Objeto: Aprovar o Ato nº 27/2019, assinado ad referendum do Conselho Universitário: 
Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSM), com a finalidade de cooperação para compartilhamento do sistema 
SIE da UFSM com a UNIPAMPA, por prazo indeterminado. Parecer CR U-S: favorável 
à aprovação.  
5.13. Processo: 23100.017198/2019-56. Origem: CPPD/Campus Uruguaiana. 
Objeto: Indicação da docente Mara Regina Bonini Marzari para ocupar a suplência do 
Campus Uruguaiana na composição da CPPD, designada pela Portaria CONSUNI nº 
06/2019, em substituição a Prof. Lidiane Dal Bosco. 
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5.14. Processo: 23100.003087/2018-81. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: 
Alteração da Resolução 245/2019 – Calendário das Reuniões do Conselho 
Universitário para o 2º semestre de 2019: transferência da data da reunião marcada 
para o dia 24/10 para o dia 25/10, em Santana do Livramento. 
Resultado: aprovados os itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14 com 
abstenção dos conselheiros: Roberlaine Jorge e Franck Peçanha. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Cláudio Albano, Marcus Querol, 
Velci de Souza, Douglas Bento, Hélvio Rech, Ivonir Petrarca e Valéria da Costa. 
5.2. Processo: 23100.012067/2019-82. Origem: Divisão de Processos 
Seletivos/PROGRAD. Objeto: Aprovar o Ato nº 17/2019, assinado ad referendum do 
Conselho Universitário: Vinculação do Curso de Letras-Português (EaD) Institucional 
aos campi Caçapava do Sul e Dom Pedrito, credenciados como Polos Institucionais de 
apoio presencial ao ensino a distância e autorização da oferta e distribuição de 150 
vagas, na primeira e segunda chamadas, do referido curso de Licenciatura. Parecer 
CR U-S: favorável à aprovação. 
O conselheiro Telmo Deifeld disse haver uma grande quantidade de ad referendum e 
que não concorda com isso; que gostaria que os assuntos viessem ao Conselho para 
serem analisados antes. O conselheiro questionou se era um novo curso e sobre o 
número de vagas disponibilizadas. A conselheira Ana Cristina explicou que não é 
curso novo e que as vagas somente foram redistribuídas; que antes as 150 vagas 
eram divididas entre os polos de Alegrete, Jaguarão e Santana do Livramento e agora 
também com os polos Caçapava do Sul e Dom Pedrito, ficando cada um com 30 
vagas. 
Resultado: aprovado com abstenção dos conselheiros: Roberlaine Jorge, Cláudio 
Albano, Cristine Schwanke, Algacir Rigon, Telmo Deifeld e Fernanda Gomes. 
Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Marcus Querol, Luiz 
Lima, Velci de Souza, Douglas Bento, Hélvio Rech, Ivonir Petrarca e Diogo Sperandio. 
 
6. Comissão de Regimentos e Normas: 
6.1. Processo: 23100.000745/2018-83. Origem: PROGRAD. Objeto: Minuta de 
Resolução referente às Normas para Atividades e Organização do Calendário 
Acadêmico da UNIPAMPA. Parecer: favorável à aprovação. 
6.2. Processo: 23100.002119/2018-21. Origem: Lilian Torres Chaves. Objeto: 
Reconhecimento de Título Estrangeiro, Maestria em Docência Universitária, 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Buenos Aires, Argentina. Parecer: favorável 
à aprovação. 
Resultado: aprovados os itens 6.2 e 6.2. Abstenções dos conselheiros: Roberlaine 
Jorge, Franck Peçanha e Clever Leitzke. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Cláudio Albano, Marcus Querol, Velci de Souza, Douglas 
Bento, Hélvio Rech, Ivonir Petrarca e Valéria da Costa. 
6.3. Processo: 23100.006427/2019-15. Origem: Coordenadoria de Laboratórios. 
Objeto: Regimento Geral dos Laboratórios. Parecer: favorável à aprovação. 
O conselheiro Jônatas falou da importância de finalmente terem finalizado essa 
proposta que iniciou em 2013.  
Resultado: O conselheiro Edson Paniágua solicitou vista ao Processo. 
6.4. Processo: 23100.005281/2019-82. Origem: Gabinete da Reitoria. Objeto: Minuta 
de Resolução referente à Política de Promoção da Cultura da Paz na UNIPAMPA.  
Parecer: favorável à aprovação. A conselheira Cíntia Saydelles que foi a relatora do 
processo solicitou que no item i do art. 2º conste somente “gênero”. 
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Marcus Querol, Douglas Bento, Hélvio Rech e Ivonir 
Petrarca. 
 
7. Comissão Superior de Ensino: 



  

 

6 
 

7.1. Processo: 23100.008605/2019-34. Origem: Campus Bagé. Objeto: Proposta de 
Curso de Pós-Graduação – Especialização em Gestão de Processos Industriais 
Químicos (GESQUIM). Parecer: favorável à aprovação. 
7.2. Processo: 23100.008261/2019-63. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Proposta de 
Curso de Pós-Graduação – Especialização em Tecnologia de Alimentos. Parecer: 
favorável à aprovação. 
7.3. Processo: 23100.012948/2019-01. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Proposta de 
Curso de Pós-Graduação – Especialização em Desenvolvimento Regional e Territorial. 
Parecer: favorável à aprovação. 
7.5. Processo: 23100.016231/2019-21. Origem: PROGRAD. Objeto: Calendário 
Acadêmico.  Parecer: favorável à aprovação. 
A Pró-Reitora da PROGRAD, Amélia de Bastos lembrou que na resolução aprovada 
anteriormente, no art. 12 §1º diz que o SIEPE deve constar no Calendário. O Pró-
Reitor da PROPPI, Velci de Souza disse que está acordado que o evento fará parte da 
semana de Ciência e Tecnologia que acontece sempre na 3ª semana de outubro.  
Manifestaram-se ainda os conselheiros Rafael Schmidt, Valéria da Costa e Franck 
Peçanha. Após definiu-se que o SIEPE deve ser entre 19 e 22 de outubro. 
7.6. Processo: 23100.009517/2019-50. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: 
Alteração do PPC do Curso de Letras – Modalidade à distância. Parecer: favorável à 
aprovação. Cabe ressaltar que o item 3.4.4 da referida proposta não está sendo 
considerado/analisado, uma vez não há como garantir, neste momento, recursos para 
atendimento. 
Resultado: aprovados por UNANIMIDADE os itens: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 e 7.6. Ausentes 
no momento da votação os conselheiros convocados: Marcus Querol, Douglas Bento, 
Hélvio Rech e Ivonir Petrarca. 
7.4. Processo: 23100.007932/2019-79. Origem: Campus São Borja. Objeto: 
Mudança de nomenclatura do Diploma do Curso de Ciências Humanas Licenciatura, 
inserção da área de formação, conforme segue: “Licenciatura com Formação 
Interdisciplinar em História, Geografia, Filosofia e Sociologia para o Ensino 
Fundamental e Médio”. Parecer: favorável à aprovação. 
A Pró-Reitora Amélia de Bastos explicou que é uma menção que será colocada no 
verso do diploma e não uma mudança de nomenclatura. A conselheira Valéria da 
Costa solicitou que as discentes Maiara e Adriele, do curso de História Jaguarão 
pudessem se manifestar, o que foi concedido. Também se manifestaram os 
conselheiros Edson Paniágua, Ronaldo Colvero, Carmen Nogueira, Márcio Martins e 
Jônatas Caratti. 
Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Marcus Querol, Douglas Bento, Hélvio Rech, Ivonir 
Petrarca, Diogo Sperandio e Yuan Tong. 
 
8. Comissão de Relações Universidade-Sociedade: 
8.1. Processo: 23100.006399/2019-28. Origem: DAEINTER. Objeto: Protocolo de 
Intenções entre a UNIPAMPA e a Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (UNILA), referente a criação da Rede de Instituições Públicas de Ensino 
Superior de Fronteira. Parecer: favorável à aprovação. 
8.2. Processo: 23100.000502/2018-45. Origem: DAEINTER/Campus Uruguaiana.  
Objeto: Convênio entre a UNIPAMPA e a Cruz Vermelha em Sevilla, Espanha, com a 
finalidade de desenvolver atividades de estágio de estudantes da UNIPAMPA no 
Centro Universitário de Enfermeria Cruz Roja Sevilla, e vice-versa, de forma 
bidirecional, compreendendo estágios obrigatórios e/ou não obrigatórios, nos planos 
de formação de cursos de graduação. Parecer: favorável à aprovação. 
8.3. Processo: 23100.000063/2018-71. Origem: Divisão de Gestão de Convênios.  
Objeto: Termo de Parceria entre a UNIPAMPA e o Serviço Social do Comércio 
(SESC), referente ao Acordo de Cooperação 05/2018, já celebrado entre as partes. 
Parecer: favorável à aprovação. 
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8.4. Processo: 23100.005709/2019-97. Origem: DAEINTER/Campus Santana do 
Livramento. Objeto: Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Administración 
Nacional de Educación Publica – Consejo de Formación em Educación, do Uruguai, 
com o objetivo de proporcionar cooperação acadêmica entre os dois países. Parecer: 
favorável à aprovação. 
8.5. Processo: 23100.002071/2014-28. Origem: DAEINTER. Objeto: Termo Aditivo 
entre a UNIPAMPA e o Instituto Politécnico de Bragança, referente a prorrogação por 
5 (cinco) anos do período de vigência do Acordo de Cooperação já firmado entre as 
partes. Parecer: favorável à aprovação. 
8.6. Processo: 23100.012768/2019-11. Origem: DAEINTER/Campus Alegrete. 
Objeto: Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Universidad Autónoma del 
Estado de Mexico  (UAEM), com o objetivo de promover a cooperação nos âmbitos 
acadêmicos e de pesquisa científica. Parecer: favorável à aprovação. 
Resultado: aprovados por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Marcus Querol, Alessandro Bof, Douglas Bento, Hélvio 
Rech, Ivonir Petrarca, Clever Leitzke, Diogo Sperandio e Yuan Tong. 
 
Às 13 horas a reunião foi suspensa tendo reiniciado às 14 horas e 45 minutos. 
O conselheiro Franck Peçanha justificou a Presidência a necessidade de se retirar da 
reunião.  
 
9. Comissão Eleitoral Geral (CEG): 
9.1. Processo: 23100.007923/2019-88. Origem: CEG/CONCUR. Objeto: 
Homologação do Resultado da Eleição de Representantes para o Conselho Curador 
(CONCUR), da UNIPAMPA. 
Resultado: Homologado o resultado da eleição para o CONCUR com a abstenção 
dos conselheiros: Hélvio Rech e Ivonir Petrarca. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Cláudio Albano, Cristine Schwanke, Douglas Bento e Clever 
Leitzke. 
 
10. Assuntos Gerais: 
10.1. O conselheiro Hélvio Rech fez a leitura da Nota do Conselho Universitário da 
UNIPAMPA (CONSUNI) sobre o FUTURE-SE. 
Resultado: aprovada a Nota com abstenção dos conselheiros: Velci de Souza, 
Adriana Salbego, Alessandro Bof e Viviane Gentil. Ausentes no momento da votação o 
conselheiro convocado: Douglas Bento. 
10.2. Sobre a inclusão do conselheiro Yuan Tong que solicitou as planilhas de 
orçamentos das Unidades o Pró-Reitor da PROPLAN fez uma explanação usando 
planilhas e gráficos, que passam a integrar esta Ata. Disse que todas essas 
informações constam na página da PROPLAN, Divisão de Orçamento; que em 10 de 
abril e 19 de junho aconteceram reuniões com o fórum de dirigentes em que foram 
passadas essas informações; explicou que haverá algumas mudanças no cenário, 
mas que hoje o orçamento da Universidade é liberado mensalmente, também 
chamado orçamento base zero.  O Presidente explicou que a Gestão trabalha para 
entregar a Universidade com as contas em dia e que há um aceno para liberação de 
dinheiro. O conselheiro Yuan disse que é preciso que a UNIPAMPA se posicione a 
respeito dos serviços terceirizados, uma vez que estão sendo entregues obras e que 
isso demandará mais pessoal; que não fala só pela UNIPAMPA, mas para que todas 
as universidades públicas tenham condições de continuar; que o decreto precisa ser 
revogado para que as instituições “não tenham que viver de migalhas”; que ainda não 
mexeram no recurso do PNAES, mas que diminuíram sim na assistência. Solicitou que 
seja informado o valor que a Universidade tem em caixa hoje. A conselheira Carla 
Sehn disse que os discentes estão sendo desrespeitosos com todos, que mesmo que 
não concordem com a gestão, independente da pessoa que está ocupando o cargo de 
reitor; que as reivindicações dos estudantes devem ser apresentadas pelos 
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representantes da categoria; que agora tem uma vaga aberta e que a categoria sequer 
consegue fechar as representações; que o movimento precisa ser fortalecido porque 
todas as categorias são importantes; mas que é preciso respeitar os servidores, o 
Reitor e a todos. Sobre os terceirizados explicou que é preciso conhecer os termos do 
contrato; são 1.150m² e que continuará sendo a mesma metragem, o que vai mudar é 
a frequência e isso é o gestor que definirá; que todas essas informações foram 
passadas em uma reunião de dirigentes acontecida em julho e que os diretores 
deveriam ter repassado as informações nas unidades. Finalizando disse que cabia sim 
o esclarecimento e novamente reforçou o pedido de respeito ao Conselho 
Universitário. Continuando o Pró-Reitor Luís Hamilton disse que mostraria ao 
conselheiro Yuan como localizar as informações para que ele pudesse repassar aos 
demais discentes. Sobre a reunião agendada com a CPO para o dia 29 de agosto 
disse que por uma questão técnica não conseguiu conexão para entrar na sala e pediu 
desculpas a todos os membros da Comissão. Também solicitou que se desculpassem 
de outro momento em que ele esteve na sala e não houve sequer justificativas para as 
ausências; disse que para ser cobrado também é preciso cobrar. O Pró-Reitor disse 
que na próxima reunião será apresentado o cenário atualizado do orçamento 2019 e 
do PLOA. O conselheiro Yuan disse que até o momento não foi respondido o 
questionamento sobre o saldo em caixa da Universidade. O Pró-Reitor disse que hoje 
o saldo de limite orçamentário é de R$ 3.115.000,00, porém que grande parte é 
PNAES; disse que as prioridades são: auxílio financeiro a estudantes, contratos 
terceirizados, energia e água e alguns eventuais, como resíduos químicos, reagentes 
e outros. Salientou que o recurso vem “carimbado” deixando de fora o empenho para 
diárias e passagens e contrato de transporte privado. O conselheiro Yuan questionou 
se as contas deste mês estão pagas com esse recurso disponível (fora o valor do 
PNAES), ao que foi respondido que não, que conforme as notas chegam elas são 
atestadas pelos fiscais; o Pró-Reitor disse que o valor do PNAES é R$ 2.500.000,00 e 
o restante para cumprir os contratos; considera a situação bem preocupante, apesar 
da sinalização de melhora vinda do MEC. 
10.3. Yuan solicitou debate sobre o SIEPE: O conselheiro Velci de Souza explicou que 
é um evento de contrapartida da Instituição com relação as 140 bolsas de iniciação 
científica que nós temos, sendo 70 FAPERGS e 70 CNPq e, uma das exigências para 
que continuemos a receber essas bolsas é um evento científico que denominamos 
SIEPE. O Pró-Reitor fez a leitura das obrigações do bolsista durante a vigência da 
bolsa, entre elas a obrigatoriedade de apresentação do resultado alcançado através 
do plano de trabalho através de relatório de atividades, em painéis, pôsteres e 
exposições orais por ocasião do seminário de iniciação científica, por isso o Edital veio 
com essa obrigação; que o maior número de pôsteres em relação as exposições orais 
é em função de local para as apresentações orais, na média de 4 por hora; que dois 
auditores virão para auditar o evento  O conselheiro Yuan questionou se o item 4.4 
que diz que tabelas e figuras não poderão ser utilizadas é para a apresentação oral ou 
para pôsteres. Foi respondido que no resumo não pode utilizar, porém nos banners e 
apresentações todos os recursos são disponíveis ou o que o avaliador da banca 
autorizar; informou ainda que não pode ser resumo estendido uma vez que esse não 
pode ser publicado em artigo. Foi concedida a palavra a discente Daniele do Campus 
São Gabriel que disse ter dúvidas em relação à aplicação dos trabalhos com 
resultados e questionou como serão realizadas as avaliações. O Pró-Reitor da 
PROPPI explicou que os resultados publicados em anais de eventos são preliminares 
e não conclusivos, uma vez que este último fecha o artigo científico e por 
consequência a publicação será em artigo; na área da extensão há relatos, estudos de 
casos que se configuram resultados; que esse item do Edital é para impedir que 
projetos sejam publicados; disse que foram apontados nestes dois anos pela falta de 
experimentos; que a agência financiadora identifica o pagamento das bolsas sem 
execução, somente a publicação de projetos. O conselheiro Diogo Sperandio 
questionou a apresentação de um único trabalho por pessoa e lhe foi explicado que o 
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número de revisores é muito baixo e que foi preciso convocar os orientadores que 
detêm bolsa CNPq e FAPERGS. 
O Presidente pediu aos discentes que as dúvidas sejam encaminhadas para a 
Comissão Científica. 
Finalizando agradeceu ao conselheiro Ronei da Silva e a TAE do Campus Bagé 
Adriana Martins que ajudaram na tradução em LIBRAS e à TAE da Reitoria Elenara 
Lami pelo apoio. 
O Pró-Reitor da PROPPI falou aos pesquisadores sobre o CEP e a CEUA: que é 
constitucional e existe legislação que obriga que os eventos científicos cobrem quando 
o projeto requeira e nessas condições os resumos ficam disponíveis para o público em 
geral. 
 
Nada mais havendo a tratar, às 16 horas, 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.  


