
 

 

ATA Nº 32 – 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
                                                                                                                                            

                                                        Data:  01 de julho de 2020. 
                                                                                                                                            

                                                                                Via Webconf 
                                                                                                                                            

                                               Horário:  10 horas e 07 minutos. 
  
Participantes:  
Reitoria: Roberlaine Ribeiro Jorge (Presidente), Marcus Vinícius Morini Querol (Vice-
Presidente); os Diretores das Unidades: Alegrete, Cláudio Schepke; Bagé, Cláudio 
Sonáglio Albano; Caçapava do Sul, Aline Lopes Balladares; Dom Pedrito, Leonardo 
Paz Deble no exercício da Direção; Itaqui, Carla Pohl Sehn; Jaguarão, Ana Cristina da 
Silva Rodrigues; Santana do Livramento, Rafael Vitória Schmidt; São Borja, Ronaldo 
Bernardino Colvero; São Gabriel, Fabiano Pimentel Torres no exercício da Direção e 
Uruguaiana, Elena Maria Billig Melo; as representantes das Comissões Superiores: 
Raquel Potter Garcia (CSE), Ana Carolina Gomes Miranda (CSP) e Cristine Machado 
Schwanke (CSExt); os Pró-Reitores: Fernando Munhoz da Silveira (PROAD), Charles 
Quevedo Carpes (PROGEPE), Viviane Kanitz Gentil (PROPLAN), Fabio Gallas Leivas 
(PROPPI), Pedro Daniel da Cunha Kemerich (PROGRAD), Edward Frederico Castro 
Pessano (PRAEC) e Paulo Rodinei Soares Lopes (PROEXT); os representante 
docentes: Algacir José Rigon, Altacir Bunde, Ana Luísa de Souza Soares, Antônio 
Cleber da Silva Camargo, César André Luiz Beras, Chiara Valsecchi, Edson Romário 
Monteiro Paniágua, Eloír Míssio, Ivonir Petrarca dos Santos, Jeferson Francisco 
Selbach, Jefferson Marçal da Rocha, Mateus Guimarães da Silva, Silvana Peterini 
Boeira e Walker Douglas Pincerati; os técnico-administrativos em educação: Bárbara 
Viero de Noronha, Carlos Alberto Xavier Garcia, Cíntia Saydelles da Rosa, Graciela 
Marques Sutério e Paulo Eduardo Santos Paiva; os discentes: Aline da Silva 
Rodrigues, Beatriz Sales da Silva, Ewerton da Silva Ferreira, Isabelle Ávila da Silveira 
e Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong; e a representante da Comunidade Externa, 
senhora Rosemeri Martins da Silva. 
Justificou a ausência o conselheiro convocado Juan Saavedra del Aguila. 
Registramos a participação dos membros do GT Novos Tempos no Ensino Superior: 
João Pablo Silva da Silva, Ricardo Machado Ellensohn e Robson Romário de Oliveira 
Gonçalves. 
 
A reunião foi iniciada pelo item 2 da pauta. 
 
2.       Secretaria do CONSUNI  
2.1   Processo:  23100.023334/2019-47. Origem:  Secretaria do CONSUNI. 
Objeto: Apreciação do Calendário de Reuniões Ordinárias do CONSUNI - 2º semestre 
de 2020. 
Resultado: aprovado com abstenção da conselheira Aline da Silva Rodrigues. 
 
1.       Posse Novo Conselheiro  
1.1    O Presidente empossou o professor Leonardo Paz Deble, representando a 
Direção do Campus Dom Pedrito. 
 



 

3.       Secretaria do CONSUNI  
3.1  Processo:  23100.008324/2020-15. Origem:  Secretaria do CONSUNI. 
Objeto:  Apreciação da Ata nº 92, da 92ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário, 
realizada dia 28 de maio de 2020, via webconferência. 
Resultado: aprovada por UNANIMIDADE . Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Ronaldo Bernardino Colvero e Ewerton da Silva Ferreira. 
 
4.        Gabinete da Reitoria  
4.1       Apresentação do Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho Novos Tempos 
no Ensino Superior. 
O Presidente, professor Roberlaine Ribeiro Jorge, fez uma rápida explanação sobre a 
atual situação do ensino superior no país; comentou que tem participado de vários 
debates e fóruns nacionais virtuais sobre a situação e a influência da pandemia no 
futuro das universidades; salientou a importância das iniciativas desenvolvidas por 
docentes, técnicos e discentes no combate a essa pandemia; sobre os trabalhos 
desenvolvidos pela Universidade de forma a contribuir com as comunidades na 
fabricação de álcool, álcool em gel, aplicação de testes e outros.  Explicou as 
alternativas e as situações que envolveram a paralisação das universidades federais; 
que por  considerarem distante a volta do ensino presencial foi criado um GT com a 
participação de todos os campi a fim de se buscar uma forma que promova o ensino 
remoto aos nossos discentes; salientou a importância da participação do Conselho 
Universitário nesse processo, considerando a experiência de muitos conselheiros 
oriundos de outras universidades. Comentou ainda sobre a apresentação do relatório 
da CPA onde apontaram vários aspectos a serem melhorados, como uma maior 
participação do CONSUNI, conforme manifestado pela comunidade acadêmica. 
Enfatizou a importância da objetividade da pauta desta reunião a fim de atenderem as 
expectativas de todos, bem como dos meios de comunicação que estão sendo 
utilizados pela Universidade com o intuito de que as decisões cheguem 
rapidamente sem distorções e estabeleceu o teto até às 12 horas para o término da 
reunião. 
Na sequência o Vice-Presidente, Professor Marcus Querol cumprimentou a todos os 
participantes. Com relação a criação do GT Novos Tempos no Ensino Superior falou 
da importância da construção de uma proposta construída coletivamente com com 
todos os diretores, coordenadores acadêmicos, alguns membros da gestão e com a 
comunidade acadêmica e trazida para debate neste Conselho, diferente do que 
acontecia anteriormente, quando as propostas chegavam somente para votação; que 
estabeleceram um trabalho com a preocupação para que servidores e discentes 
somente retornem quando efetivamente houver garantias de ambientes saudáveis e 
adequados. 
O conselheiro Yuan manifestou que a representação discente não estava 
representada em razão de um dos discentes que participa do GT ter sido indicado pela 
Reitoria e não ser representante neste Conselho. O Vice-presidente pediu desculpas 
por ter esquecido de mencionar e falou em participação coletiva. 
O conselheiro Pedro Kemerich solicitou permissão para manifestação dos membros do 
GT: João Pablo Silva da Silva, Ricardo Machado Ellensohn e Robson Romário 
Gonçalves com o que o Presidente concordou. O conselheiro Fabio Leivas, fez a 
apresentação de slides com todo o trabalho desenvolvido pela UNIPAMPA nesse 
período e que passam a fazer parte desta Ata. Os representantes discentes Aline, 
Isabelle, Yuan e Ewerton disseram  que a indicação de um discente não é legítima 
haja vista haver ainda mais três representantes discentes para comporem o GT e que 
o democrático seria os conselheiros discentes mais a representação dos 
outros campi, o que teve poio do conselheiro Ronaldo Colvero. A conselheira Ana 
Luísa solicitou que a apresentação fosse sintetizada. O conselheiro Algacir solicitou 
que ficasse claro sore qual é o canal oficial de comunicação da Universidade. O 
conselheiro Pedro Kemerich explicou que por toda a situação vivenciada surgiu 



 

anecessidade de pensarem uma alternativa para o retorno às aulas, já que não há 
previsão para retornarem com segurança às aulas presenciais ou semipresenciais. Na 
sequência o Pró-reitor da PROGRAD apresentou o trabalho desenvolvido pelo GT, 
que também passa a fazer parte desta ata. A seguir o professor João Pablo Silva da 
Silva apresentou as diretrizes operacionais para ensino remoto. O conselheiro 
Ronaldo registrou que a possibilidade de oferta está condicionada a várias questões 
ainda pendentes e, que o ofício enviado pelo Campus São Borja em 22 de junho, 
somente acusaram o recebimento. Manifestaram-se também os conselheiros Altacir 
Bunda, Jefferson Marçal e Cláudio Albano. O Diretor da DTIC, servidor Robson 
Gonçalves explicou que em razão dos temporais que ocorreram na região sul nos 
últimos dias as conexões estão um pouco prejudicadas mas que voltarão ao 
normal; fez uma breve explanação sobre as tecnologias digitais utilizadas pela 
Universidade. O conselheiro Ewerton Ferreira solicitou que fosse respondido o 
documento subscrito pelo Campus Bagé. Registramos a manifestação 
dos conselheiros Ewerton Ferreira, Isabelle da Silveira, Ana Luísa Soares, Altacir 
Bunde, Yuan Tong, Cristine Schwanke,  Aline Rodrigues. O conselheiro Rafael 
Schmidt solicitou registrar: "que o Campus Santana do Livramento, junto com a oferta 
de componentes, um ofício com as dúvidas e condições que está anexado no SEI... 
Os colegas aqui do campus que estão assistindo a reunião estão me mandando 
mensagens INDIGNADOS com o solene silêncio em relação a tudo que foi apontado 
pelo campus. E parece que essa também é a preocupação de praticamente todos os 
outros campi..."  O conselheiro Jefferson Marçal disse que todas as manifestações 
devem ser contempladas em ata; a conselheira Ana Luísa disse que somente há 30 
minutos para tentarem qualificar a discussão; que as informações foram apresentadas 
ao CONSUNI , mas que isso, por si só, não legitima o trabalho do GT junto ao 
Conselho e que este não terá o tempo necessário para suas manifestações. Os 
conselheiros Paulo Paiva, Chiara Valsecchi, Ewerton Ferreira, Isabelle da Silveira, 
Algacir Rigon, Altacir Bunde, Rafael Schmidt, Ronaldo Colvero e Carlos Xavier 
manifestaram-se em razão da escassez de tempo para o debate. O conselheiro Altacir 
Bunde sugeriu marcarem uma reunião extraordinária para a próxima semana para que 
tenham mais tempo para o debate, com o que concordaram os conselheiros Aline 
Rodrigues, Ewerton Ferreira, Jefferson Marçal, Cíntia da Rosa e César Beras; o 
conselheiro Yuan Tong disse que é necessário refazer a pesquisa de acessibilidade, 
que se a redução de prejuízos e impactos no ensino devem ser feitas de forma 
responsável e avaliando a real situação da Instituição. O Pró-reitor Edward Pessano, 
relatou sobre as principais atividades de assistência estudantil realizadas pela PRAEC 
pré e pós início da pandemia. O conselheiro Ewerton Ferreira lembrou que com o 
ensino remoto será preciso retornarem com o edital do PDA que foi suspenso e 
registrou reconhecimento à PROPPI pelo calendário da pós-graduação. A conselheira 
Aline Balladares registrou que o CONSUNI poderá debater e deliberar com mais 
propriedade se o GT enviar previamente as questões encaminhadas pelos campi e, só 
a partir daí, que seja marcada um nova reunião. Finalizando  apresentação do GT, o 
Pró-reitor Charles Quevedo falou da preocupação da PROGEPE na regulamentação 
ensino remoto; que a Pró-reitoria busca segurança jurídica, garantia de critérios 
mínimos de progressão docente, agindo 
integradamente com CPPD/PROGRAD/Equipes Diretivas.; que a proposta levada ao 
GT foi a divisão do CC e de créditos, pressupondo desenvolvimento de atividades 
síncronas e assíncronas.  O Pró-reitor Pedro Kemerich deu por encerrada a 
apresentação. 
O conselheiro Rafael Schmidt disse que várias ações estão sendo realizadas, mas que 
o CONSUNI é o órgão máximo da Universidade.  
O Presidente ressaltou a complexidade do assunto, razão pela qual a apresentação se 
estendeu mais que o previsto; ressaltou que o debate é fundamental; que o assunto 
não se encerra aqui no Conselho; que deve atender ao máximo os anseios da 
Comunidade. Com relação ao tempo afirmou que haverá nova reunião para discussão, 



 

haja vista o dever representativo que este Conselho tem perante comunidade 
acadêmica. Disse que as dúvidas extraídas nesta reunião e as outras, através do GT, 
continuarão sendo debatidas em uma próxima RE a ser marcada, uma vez que 
comunidade quer e precisa ser ouvida; que o objetivo não era encerrar o assunto 
agora. Também estendeu o tempo da reunião até 12 horas e 30 minutos. 
Manifestaram-se via chat os conselheiros: Rafael Schmidt afirmando que o assunto 
está indo para a base, porém, que o retorno não está repercutindo nem no GT e 
tampouco neste Conselho; Cláudio Albano solicitou que o GT e a PROGRAD se 
reúnam para verificar as questões encaminhadas pelos campi para, 
posteriormente, discutires o documento aqui neste Pleno.  
A conselheira Ana Luísa registrou que esses conselheiros têm conhecimento prévio 
das informações apresentadas e que a demanda desta reunião era debaterem o 
trabalho do GT e não serem informados sobre esse trabalho. 
A conselheira Aline Balladares disse que o GT deve encaminhar previamente aos 
conselheiros a análise e as alternativas já encaminhadas pelos campi, pois dessa 
forma o CONSUNI poderá deliberar com mais propriedade sobre o que realmente a 
comunidade acadêmica espera para o retorno remoto e que todas as manifestações 
devem ocorrer na próxima reunião, com data já  definida. A conselheira teve o apoio 
do conselheiro Jefferson Marçal. 
Em relação a manifestação do conselheiro Cláudio Albano, o Vice-presidente explicou 
que que é preciso diferenciar a PROGRAD do GT, que tem representação docente e 
discente, sobretudo das gestões dos campi, a fim de possibilitar uma discussão ampla; 
que tudo o que ainda não foi contemplado será debatido pelo Grupo de Trabalho em 
reunião a ser agendada e devolvido aos conselheiros para propiciar a melhor 
discussão possível em encontro próximo.  
Os conselheiros Ronaldo Colvero, Ivonir Petrarca, César Beras, Fabiano Torres, Elena 
Melo, Cíntia da Rosa, Aline Balladares, Fernando Munhoz, Jefferson Marçal, Altacir 
Bunde, Ana Carolina Miranda expressaram que as manifestações fossem feitas na 
próxima reunião. 
A conselheira Ana Cristina Rodrigues disse não haver necessidade de debate no GT, 
que o assunto deve ser tratado aqui no CONSUNI. A colocação teve o apoio da 
conselheira Cristine Schwanke. 
O Presidente sugeriu a próxima quinta-feira, dia 09 de julho para a reunião. 
O conselheiro Yuan solicitou resposta sobre a permanência do discente indicado pela 
Gestão para o GT ou se iriam respeitar os representantes eleitos, ao que o Vice-
Presidente respondeu que o Grupo de Trabalho tem representação das categorias e 
que cabe aos participantes dialogarem com seus pares.  
O conselheiro Edson Paniágua disse que a forma como os dados foram apresentados 
é suficiente para a realização debate independente do GT;  que é urgente a discussão 
da questão docente em relação a encargos. 
O conselheiro Ewerton Ferreira solicitou retorno à carta encaminhada pela 
representação discente democraticamente eleita; que até o momento não receberam 
sequer um "recebido" por parte da Reitoria. O Presidente salientou que o retorno será 
dado. Também confirmou a próxima RE o dia 09 de julho, às 9h, 
via webconf; agradeceu pelo trabalho do GT e pelas contribuições aqui colocadas. O 
conselheiro Ewerton Ferreira solicitou a minuta dos encargos docentes. 
O Vice-Presidente salientou que estão com a clareza de uma discussão ampla, que o 
GT foi criado pela Gestão com a participação de todas as representações; que a 
apresentação é o resultado do trabalho de todos e agradeceu a pela participação dos 
envolvidos. 
Os conselheiros Paulo Paiva, Ewerton Ferreira, Cristine Schwanke e Ivonir Petrarca 
solicitaram uma compilação dos documentos para a próxima reunião. O Presidente 
afirmou que o material será encaminhado, conforme o Vice-presidente já havia 
comunicado. 



 

O conselheiro Claudio Schepke solicitou que a votação fosse realizada nesta reunião. 
O Presidente esclareceu que o assunto somente foi colocado na pauta para debate e 
não para deliberação; que esse debate continuará na próxima sessão e, somente após 
seguir todo o rito do processo é que poderão deliberar; que tudo o que está sendo 
colocado são propostas e que as datas poderão ser alteradas. 
Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 10 minutos, foi encerrada a Reunião e 
redigida a presente Ata, assinada pelo Presidente do CONSUNI, Professor Roberlaine 
Ribeiro Jorge e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do 
CONSUNI. Esta Reunião está gravada e disponível para consulta 
em https://mconf.unipampa.edu.br. 

 
 
 
 

Roberlaine Ribeiro Jorge,  
Presidente.  

 
 

 

Sara Mascarenhas Tarasuk,  
Secretária Executiva do CONSUNI. 


