
 

 

ATA Nº 33 – 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DAUNIVERSIDADE FEDERAL DO P AMPA  

                                                                                                                                  
                                                                 Data:  09 de julho de 2020. 

                                                                                                                                  
                                                                                          Via Webconf 

                                                                                                                                  
                                                          Horário:  9 horas e 15 minutos. 

  

Participantes:  

Reitoria: Roberlaine Ribeiro Jorge (Presidente), Marcus Vinícius MoriniQuerol 
(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 PohlSehn; 
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), Bruno dos Santos Lindemayer 
(PRAEC) e Paulo Rodinei Soares Lopes (PROEXT); os representante docentes: 
Algacir José Rigon, AltacirBunde, Ana Luísa de Souza Soares, Antônio Cleber da 
Silva Camargo, César André Luiz Beras, Chiara Valsecchi, Edson Romário 
Monteiro Paniágua, EloírMíssio, Ivonir Petrarca dos Santos, Jeferson Francisco 
Selbach, Jefferson Marçal da Rocha, Juan Saavedra delAguila, Mateus 
Guimarães da Silva, Silvana PeteriniBoeira 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. 

Justificou a ausênciaa conselheira convocada Rosemeri Martins dos Santos. 

Ausentes sem justificativa os conselheiros convocados: Ana Júlia Teixeira Senna 
Sarmento Barata e Antônio Cleber da Silva Camargo. 

Como primeiro ato da Reunião o Presidente deu posse ao conselheiro Bruno dos 
Santos Lindemayer, Pró-reitor Adjunto da Pró-reitoria de Assistência Estudantil e 
Comunitária, no exercício da Pró-reitoria. 

Na sequência o Presidente solicitou a exclusão do item 2.1 - Apreciação da Ata 
nº 32 em razão de a dificuldade na degravação de áudio da referida reunião. 



 

Resultado: Aprovada a exclusão por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da 
votação os conselheiros convocados:  Carla Sehn, Ana Cristina Rodrigues, 
Ronaldo Colvero, Fabiano Torres e Ewerton Ferreira. 

3. Gabinete da Reitoria  

3.1 Debate sobre o trabalho do GT Novos Tempos no E nsino Superior  

O Presidente cientificou sobre mais uma reunião do Grupo de Trabalho e a 
divulgação no site da Universidade, assim como a disponibilização de material do 
GT como dos colegiados dos campi aos conselheiros para que tenham 
conhecimento exato da proposta em debate, com o intuito de qualificar mais e 
captar mais subsídios à propositura; haja vista que não ficará restrito aos 48 
membros do Conselho. Esclareceu que hoje não é uma deliberação sobre o 
tema; que a retomada às aulas está sendo discutida no país inteiro e que embora 
haja semelhanças entre as outras universidades, a UNIPAMPA tem as suas 
peculiaridades; que com base nessas peculiaridades foi que o GT elaborou um 
plano de retorno inclusivo. Disse que é sabido que uma das preocupações é a 
evasão. A fim de dinamizar a reunião o Presidente solicitou que o chat seja 
usado somente para que façam as inscrições para manifestações, mas que se 
houver necessidade o horário da reunião poderá ser estendido para o turno da 
tarde. 

O Vice-presidente cumprimentou os participantes e agradeceu pela participação 
nesta que é uma reunião importante pelo exercício que está sendo construído e 
desejou bom trabalho a todos. 

O conselheiro Juan delAguila disse que o debate é fundamental para que a 
Universidade consiga encontrar uma solução que represente a Universidade; 
ressaltou que sua manifestação não é pessoal, mas uma defesa de ideias com 
argumentos que não  necessariamente coincidem com as ideias que trabalha ou 
que estão sendo trabalhadas, porém com muito respeito. O conselheiro fez uma 
retrospectiva sobre os mais de 4 meses de paralisação em 2012 decorrente de 
uma greve, quando o Campus Alegrete retornou às atividades antes das demais 
Unidades, situação essa onde a Universidade teve dois calendários acadêmicos 
diferentes e que os servidores mais antigos devem lembrar que em 2006 vieram 
da UFSM também em situação de greve; que sua manifestação é para salientar 
que não é a primeira de uma calendário atípico, razão pela qual os mais antigos, 
que participaram dessas paralisações, ficariam satisfeitos em colaborar com 
suas experiências na organização desse novo calendário. Com relação a 
proposta em pauta disse que é importante o retorno mas que não concorda com 
a forma como está sendo colocada e que no final fará uma proposição; que essa 
discussão deveria ter começado no CONSUNI já em abril, considerando que as 
aulas foram suspensas em março; que uma das críticas é sobre as 
recomendações enviadas pelos campi; que teve pouco tempo para ler; que não 
conseguiu ler a recomendação do número de semestres de todos os campi e que 
o GT determina 13 semanas e por isso não entende a lógica matemática 
utilizada, sendo que as sugestões são de 15 ou mais; que o Campus Dom 
Pedrito recebeu a proposta em um sábado à tarde para debaterem na segunda-
feira a tarde, ou seja, sem a mínima condição de discussão. O conselheiro 
propôs a abertura de um semestre alternativo e que o semestre 2020/1 continue 
suspenso; que nesse semestre alternativo nem os alunos, nem os docentes 
sejam obrigados a participar; que as disciplinas ofertadas sejam plausíveis de 



 

serem de forma remota; pediu especial atenção com os prováveis formandos e, 
principalmente que esta discussão seja efetivamente democrática; também se 
disse bastante preocupado com a situação dos alunos que na sua maioria são de 
origem humilde e que nenhum deve ser deixado para trás. 

A conselheira Ana Luísa Soares considerou que a retomada por atividades 
remotas pegou de surpresa a comunidade acadêmica, mas que logo em seguida 
veio a apresentação do GT e que a princípio parece eficiente, entretanto ficam 
duas questões: o que e para quem a Universidade quer comunicar que é 
possível recompor o calendário acadêmico 2020 e a partir de 2021 é vida que 
segue; que o seu entendimento parece haver um exercício para minimizar todo o 
impacto econômico, social, psicológico e político que enfrentamos nesta 
pandemia, e que talvez em março esteja ainda mais agravado; que está sendo 
proposto um retorno das atividades de ensino, que entende ser necessário, mas 
pensando na oferta regular dos componentes curriculares; que a exemplo que 
está sendo feito em outras universidades, pudéssemos traçar a retomada das 
atividades de ensino não como oferta regular mas como oferta especial, dando 
condições para docentes e discentes que se sintam confortáveis e que tenham 
as condições necessárias para participarem desse processo; que por maiores 
que sejam os pontos de  inclusão digital essas atividades serão exclusivas; que a 
política de inclusão está sendo feita com base nos alunos que neste momento se 
manifestam sem as condições para participar do ensino remoto. Disse que como 
economista precisa considerar a situação de muitos alunos que se colocam 
dispostos não terão como permanecer nos próximos meses, aumentando ainda 
mais a evasão. Outro aspecto trazido pela conselheira foi sobre a construção 
dialogada pelo GT, apontada como democrática não é real, apesar do número de 
documentos incorporados ao processo, todos eles das comissões de curso e 
direções de campus são resposta ao Ofício 176 da PROGRAD. 

O Presidente solicitou objetividade para que as ideias e contribuições possam ir 
evoluindo; esclareceu que o GT não é do CONSUNI, mas uma iniciativa da 
Gestão buscando abranger todos os segmentos, indo do colegiado do curso ao 
conselho de campus; enfatizou que o trabalho ainda não foi concluído e que 
ainda há necessidade de ajustar fluxos e comunicações; que as discussões 
iniciaram quando da suspensão das aulas; que a forma de retorno sempre foi 
debatida e que o GT foi a forma de oficializar essa tratativa;  

O conselheiro Yuan Tong elogiou as manifestações dos colegas e disse que tudo 
o que valida o conhecimento é a pesquisa, com dados, números confiáveis. 
Dessa forma o conselheiro criticou o fato de não terem refeito a pesquisa que foi 
feita com base em um universo pequeno e que a maneira como estão 
conduzindo o assunto gera contradições. 

Os discentes criticaram a participação de um discente que não é participante do 
Conselho Universitário; que não reconhecem essa escolha como legítima. 

Manifestaram-se também os conselheiros: 

Jefferson Marçal, que solicitou a discussão do diagnóstico e depois a instrução 
normativa; disse reconhecer as coisas positivas realizadas até este momento, 
como a política adotada pela Reitoria que certamente evitou a proliferação do 
vírus; comentou sobre a responsabilidade dos servidores nas ações 
desenvolvidas na fabricação de álcool em gel, aplicação de testes, ajuda às 
comunidades carentes. O conselheiro questionou quais seriam as perdas da 



 

Universidade caso não aconteça o retorno por meio de aulas remotas e o que 
será feito com essa informação. Disse haver uma questão importante que deve 
ser considerada que foi a falta de contato com parte dos discentes, 
principalmente com os mais fragilizados e que não têm acesso à internet; 
questionou se esse diagnóstico será usado para atender uma política 
universitária única ou se acontecerá uma divisão onde cada curso, cada docente 
poderá fazer o que achar mais apropriado, que é o que parece estar 
acontecendo. O conselheiro relatou que o curso de História do Campus Jaguarão 
fez um  parecer coerente com a perspectiva histórica e científica e que foi 
colocada a exposição de que o curso não ofereceria o ensino remoto, o que não 
é verdadeiro, já mostrando a divisão nesse tipo de processo; que não foram 
colocados condicionantes para a oferta de componentes curriculares; disse que o 
diagnóstico deve servir para se fazer uma política legítima, unitária e que não 
provoque divisões. Colocou a questão da gravação das aulas, que devem 
considerar o direito de todos, tanto docentes como discentes, de não serem 
gravados; a outra questão é a pedagógica em relação ao direito de cátedra do 
docente, que limita os alunos que se sentem constrangidos em fazer perguntas; 
também se disse preocupado com a proposta de recuperação das atividades que 
também atinge o direito de cátedra. 

Pedro Kemerich salientou que o trabalho referente ao retorno iniciou muito antes 
da formação do GT; que a Gestão tem trabalhado essa questão desde os cursos 
de capacitação promovidos pela PROGRAD, em vários formatos e com centenas 
de inscritos; cronograma ativo também de participação dos discentes; várias 
ações da PROGRAD, PROEXT e PROPPI que movimentaram a Instituição e a 
comunidade acadêmica durante esta pandemia; que é preciso enaltecer o 
trabalho realizado nos campi onde cada unidade acadêmica, assim como os 
5.500 respondentes discentes continuaram as pesquisas; que a facilidade de 
contato que cada campus tem com seus alunos facilitou o índice de respostas; 
que o relatório do Campus Santana do Livramento teve 98% de respondentes da 
comunidade e que apontam números favoráveis ao retorno; que o GT é um 
grupo indicado pela Reitoria com cunho técnico e não político, onde as 10 
Unidades estão representadas, de forma a atender as especificidades de cada 
campus; que o trabalho é gigantesco, uma vez que receberam 130 sugestões, 
críticas e recomendações à normativa; que o GT tem trabalhado para acolher e 
atender a Universidade. a fim de operacionalizar um retorno. Em resposta que 
questionamento do conselheiro Marçal relativo a perdas, disse que a evasão é 
um assunto preocupante, haja vista que os ingressantes ainda não possuem um 
sentimento de pertencimento à UNIPAMPA e que cada vez que é adiado o 
ingresso desses alunos a Instituição fica sujeita a perder esse aluno; que o 
atraso no ingresso desses alunos gera inúmeras implicações negativas. Com 
relação aos alunos com dificuldades ao acesso digital disse que estão 
promovendo ações para minimizar vesse distanciamento. Salientou que em 
nenhum outro momento a UNIPAMPA esteve tão próxima à comunidade como 
agora, com inúmeros canais de comunicação que antes não existiam e que 
continuam buscando alternativas tecnológicas que ajudem a enfrentar este 
momento. O conselheiro lembrou que na última reunião fez questão que a 
representação discente se manifestasse de forma a entenderem as 
necessidades apresentadas e que, dentro do possível, as considerações estão 
sendo acolhidas.  



 

O conselheiro AltacirBunde colocou que infelizmente somente após 36 dias ter 
solicitado uma reunião está conseguindo se manifestar neste Conselho, cuja 
ideia é só contribuir com o debate  neste momento que se está vivenciado, 
buscando uma solução para esta ocasião; que há a necessidade de se entender 
o cenário que estamos enfrentando; que a ideia a ser trabalhada é de "nenhum a 
menos", e que para isso é preciso conhecer a realidade dos nossos discentes; 
que a Universidade não pode se permitir fazer ciência sem conhecer a realidade 
dos alunos, que sem conhecer a condição dos  discentes é impossível 
estabelecer um calendário acadêmico. 

O conselheiro Bruno Lindemayer explicou que a PRAEC sempre teve 
preocupação com os discentes que vivem em situação de vulnerabilidade e que 
por isso os auxílios foram mantidos, que possibilitaram dois editais emergenciais 
em auxílio a esses discentes; que arriscava dizer que a UNIPAMPA foi uma das 
últimas a suspender o auxílio transporte e o auxílio transporte rural e 
imediatamente disponibilizar o auxílio inclusão digital que, acrescido ao reajuste 
do auxílio alimentação, manteve a condição financeira do aluno neste momento 
pandêmico. Salientou que o auxílio inclusão digital não é e não pode ser 
considerado como uma substituição ao auxílio transporte, porque será ofertado a 
todo o aluno que recebe algum tipo de modalidade do Plano de Permanência; 
diz-se preocupado caso haja algum tipo de corte por parte do Governo e que isso 
atinja esses auxílios. Com relação ao acesso à internet disse que duas 
propostas estão sendo trabalhadas; que não o usual, mas que a Universidade 
criou um auxílio emergencial para atender quem, por algum motivo, ingressou 
em situação de vulnerabilidade econômica. 

A conselheira Isabelle da Silveira disse entender a necessidade de um 
calendário emergencial e da preservação das bolsas, mas que se preocupa com 
o sistema usado pela Universidade, que poderá travar quando osalunos 
acessarem para realização das matrículas; com os prazos que considera muito 
apertados. A conselheira disse que não aceita a fala de que os discentes estão 
representados no GT quando dos 3 participantes só 2 se manifestam em um 
universo de 10 mil alunos e solicitou que mencionem "parte" (grifo nosso) da 
representação discente. 

Na sequência o conselheiro Edson Paniágua ressaltou que este é o lugar de 
exercício da democracia e que é nas diferenças que construirão a Universidade, 
entretanto, questionou a não participação de docentes eleitos para este 
Conselho no Grupo de Trabalho. Com relação a pesquisa relatou que no caso do 
curso de Ciências Sociais - Ciência Política, que tem 150 alunos, só conseguiram 
contatar com 25% deles e que desses somente 15 estavam dispostos a retornar; 
que é preciso ver o nível de acessibilidade por parte do aluno; que embora a 
pesquisa tenha usado um método correto não teve representatividade. Com 
relação a inclusão pedagógica, considerando alunos e professores, destacou o 
trabalho qualificado do Núcleo de Pedagogia Universitária e da Comissão 
Institucional de Formação dos Professores da Educação Básica (CIFOR); que 
apesar de todos os gargalos existentes e da falta de preparo das tecnologias da 
informação e comunicação na educação, embora tenhamos tecnologias e a 
estrutura dos cursos de comunicação do Campus São Borja; que se os alunos 
podem ser incluídos no ensino também podem ser incluídos na pesquisa, e 
dessa forma questiona a suspensão do PDA. Disse ter certeza que todos estão 
imbuídos de construir alternativas, mas que destaca a questão metodológica. 



 

A conselheira Ana Cristina Rodrigues fez a leitura de uma carta encaminhada 
pela representação discente do Campus Jaguarão, que passa a integrar esta 
Ata. Agradeceu ao conselheiro Marçal pelas explicações relacionadas ao Curso 
de História e deu ciência de que o Campus está realizando pesquisa específica 
sobre as dificuldades  de acesso e do perfil dos estudantes, tendo atingido até o 
momento 70% dos estudantes; que agora irão partir para o contato direto a fim 
de atingirem a grande maioria dos discentes daquela Unidade. A conselheira 
alertou para a falta de suporte institucional, haja vista que a maioria dos 
servidores trabalha em casa com seus equipamentos particulares; que muitos 
docentes não possuem acesso adequado à internet; que o grupo traz uma 
preocupação no sentido de invasão dos espaços como já ocorrido em vários 
momentos; com a possibilidade de perda de dados e do tempo de assinatura dos 
pacotes de internet; que o calendário proposto seja considerado um período 
letivo especial, facultativo e sem prejuízo à formação de nenhum aluno validando 
as ACGs como atividade de ensino, maior e detalhado debate sobre a relação 
institucional com o cenário geral. 

O conselheiro Juan delAguila fez a proposição que se estipule o horário da 
sessão até o meio-dia, retorno às 13 horas e 30 minutos até às 17 horas, e que 
às 16 horas se faça o encaminhamento da reunião, que isso é necessário para 
que se consiga ouvir a todos os participantes. Disse que é importante escutar 
pessoas que pensam diferente; registrou que esta reunião foi solicitada em 3 de 
junho, através de documento enviado à Presidência, assinado por 20 dos 48 
conselheiros, com pauta específica sobre o retorno às aulas e cujo documento 
passa a integrar esta Ata. Salientou que embora os docentes tenham participado 
de diversos webinários não há garantias que estejam preparados para o 
enfrentamento satisfatório do ensino remoto; que se a intenção é um ensino de 
qualidade ainda há muita coisa que precisa ser feita. Disse que de acordo com a 
Constituição Federal o documento do jeito que está apresentado é ilegal e 
precisa ser modificado e que serão responsabilizados se aprovarem da forma 
que está.  

Às 11 horas e 45 minutos a sessão foi interrompida e retomada às 13 horas e 50 
minutos. 

O conselheiro César Beras afirmou que todos querem retornar, mas que o 
problema é como voltar; que a Universidade não pode gerar um processo de 
exclusão, que os discentes que não puderem retornar devem ser 
recompensados de alguma forma; que a situação pandêmica não permite 
vislumbrar um horizonte e o processo estabelece uma data de retorno, mas que 
essa data tem que ser uma consequência que considere as condições e o tempo 
para isso. Disse que no seu entendimento a discussão começou hoje, que estão 
discutindo o Plano Pedagógico Institucional que é presencial, que o ensino 
remoto não existia; que suspender as atividades pela pandemia é uma coisa, 
mas mudar a forma de ensino, a pedagogia é outra; que se vai mudar tem que 
ser apreciada pelo Conselho. Que é preciso pensar nas garantias como acesso, 
redes, capacitação, recuperação, evasão; que o processo já nasce precário, que 
se optarem por isso necessitarão de mais tempo para reduzir ao máximo a 
precarização. Considera inviável dois semestres de boa qualidade. Disse que 
devem oferecer como um semestre especial e não regular; que se houver retorno 
este não seja com o calendário apresentado; que realizem nova pesquisa com os 
alunos e que retornem aos campi, e que já comecem a pensar no momento pós-



 

pandemia; que o retorno tem que ser com segurança e de uma forma mais 
democrática do que está sendo apresentado. 

Na sequência o conselheiro AlgacirRigon manifestou respeito ao trabalho dos 
envolvidos e questionou a condução do assunto até o momento. Diz-se 
preocupado com o sistema de comunicação e que há a necessidade de a 
Instituição estabelecer um canal que seja usado oficialmente a fim de que as 
informações possam ser acessadas mais facilmente; que é necessário um 
esforço conjunto para que todo esse processo seja encurtado a fim de 
tranquilizar servidores e discentes. Com relação aos encargos docentes que há 
instâncias competentes para tratar disso; sobre as questões pedagógicas disse 
que não podem ser reduzidas a um processo técnico-mecânico; que não sejam 
pressionados para uma nova normalidade; disse que é preciso garantias para 
essa mudança a fim de não gerarem mais evasão. 

A manifestação do conselheiro Cláudio Albano foi ao sentido de que 
se consiga atender 100% da comunidade discente, pois os alunos sãoo motivo 
de existência da Universidade; que embora não possam ter pressa em retomar 
as atividades  acadêmicas essas não podem demorar muito, pois grande parcela 
dos discentes necessita retornar às atividades e por isso, para não causar a 
exclusão desses discentes é que precisam, com qualidade, retomar por meio de 
atividades remotas. Disse que recebeu manifestação de alunos que estão em 
vias de se graduarem, faltando a finalização de 2 ou 3 componentes curriculares 
e já com chances de empregos, precisando, portanto, terminarem a graduação; 
que é preciso ficarem muito atentos a essa parcela de estudantes também.   

O conselheiro Ewerton Ferreira insistiu que explicassem qual o critério usado 
para que um aluno que não representante discente no Conselho esteja 
participando do GT; que o aluno em questão só é representante no DCE do 
Campus; que para uma escolha desse nível tem que haver um diálogo profundo, 
pois não existe apenas o DCE do Campus Alegrete; que existe o Bloco de Lutas, 
diretórios acadêmicos dentro de todas as Unidades, movimentos feministas, 
movimentos LGBTs e  muitos movimentos representativos, e que por isso 
gostaria de saber o critério usado para escolha desse aluno e não de outro 
representante discente eleito democraticamente; que lutaram para que a 
democracia fosse respeitada na Universidade quando da nomeação do reitor 
eleito democraticamente. Disse que respondendo aos questionários que foram 
postos, em nenhum momento a representação discente eleita deslegitimou o 
trabalho elaborado pelo GT; que estão participando da construção do processo, 
mas que não podem se eximir das críticas no sentido de que é preciso debater; 
que a pesquisa compete à PROGRAD e aos campi, não à representação 
discente; que fizeram uma carta aberta à Reitoria, subscrita por mais de 500 
alunos; que não questionaram a metodologia da Pró-reitoria para legitimar o 
método é uma coisa e que a carta aberta  para  fazer uma discussão e trazer 
questionamentos da Gestão que não foram respondidos é outra coisa. Disse que 
a carta foi encaminha à Reitoria no dia 2 de junho; que o documento assinado 
eletronicamente pelo Reitor foi no dia 19 de junho e que os discentes só 
receberam o documento do CONSUNI no dia 1º de julho porque ele mesmo fez a 
cobrança na última reunião do Conselho Superior; enfatizou que, ou há muita 
preocupação e grande demanda ou a carta da representação discente, como foi 
pontuado na reunião anterior, assim como os documentos os campi, não estão 
sendo respondidos; que os discentes querem informações e que a resposta da 



 

Reitoria não trouxe nenhum posicionamento novo; que sabem o que está 
acontecendo no GT e de todas as demandas porque colocaram no debate, que 
solicitaram à Presidência do CONSUNI que realizasse uma reunião no início de 
março para que a Comissão de Assistência Estudantil tivesse tempo para 
debater; que não desconhecem o que vem sendo feito e que estão trabalhando 
arduamente com as direções para fornecer assistência aos alunos; que com os 
RUs fechados houve aumento nos auxílios, mas que sabem que isso não é 
suficiente; que além dos itens já elencados, há um documento assinado por 
vários conselheiros sobre o cancelamento  do PDA; que  havia um pedido para 
que essa discussão tivesse sido realizada bem antes do que está sendo 
colocada hoje. Salientou que os discentes sabem que o ensino remoto tem que 
ser feito, mas questionam a qualidade; que pediram um calendário alternativo, 
facultativo e que conteúdos obrigatórios fossem ofertados para quem quisesse 
cursar. Pediu especial atenção às notícias divulgadas no site da Universidade a 
fim de que as informações não gerem conflitos de nenhuma natureza. 
O conselheiro pontuou que está satisfeito com este Conselho, pois conselho 
superior discute política de universidade e que esta é pluralidade; que espaços 
para manifestações discentes não são favores, mas um direito considerando que 
são eles o objetivo fim da universidade, enquanto que estar na gestão é uma 
escolha; que a representação discente quer construir pautada no debate e na 
construção coletiva, que não se calarão e que os posicionamentos são sempre 
propositivos, que estão abertos ao diálogo e relembrou que o movimento 
estudantil é autônomo e independente, não precisado de chancela a não ser da 
sua base. Finalizando cumprimentou a todos que já se manifestaram e reforçou o 
posicionamento de se criar alternativas para quem quer e quem pode, mas que 
também é preciso pensar em quem não quer e em quem não pode e reiterou a 
ideia de um calendário alternativo/facultativo e que aguardam resposta da 
Gestão à carta da representação discente com ações mais positivas e não com 
ações que já são conhecidas por todos.  

A conselheira Aline Balladares disse que vários dos apontamentos que tinha já 
foram feitos nas manifestações anteriores e que percebe haver o que chama de 
consenso em voltar às atividades, embora como bem demonstrado a 
Universidade nunca parou, mas que essas atividades de ensino sejam 
retomadas; que se percebe a imparcialidade em como voltar, se acatam a 
proposta vinda do GT ou se deliberam por outra proposta vinda deste Conselho; 
que precisam definir a maneira de retorno; que apesar de participar do GT e de 
acompanhar as discussões do Grupo e do que retornou do subgrupo que 
escreveu a primeira minuta das diretrizes, neste momento fala em nome do 
Conselho de Campus do Campus Caçapava do Sul no sentido da preocupação 
de que  se esta proposta de 13 semanas sugeridas pelo GT for aprovada, 
pode trazer a precariedade do ensino neste momento em que a maioria dos 
docentes e discentes está aprendendo essa nova modalidade de ensino 
proposta; que a extensão do semestre e a forma como isso será feito foi o que 
gerou mais debate e receio de como quando voltarem às atividades presenciais 
de tudo o que terão para desenvolver, haja vista as muitas aulas práticas devidas 
às especificidades do Campus; que isso irá gerar retrabalho considerando que, 
após contato com a grande maioria dos discentes, verificaram que muitos não 
têm condições de participar do modelo ora proposto. A conselheira sugeriu que 
prevejam um reforço para a assistência estudantil, embora a Instrução Normativa 
da PRAEC englobe todos os bolsistas PP a Universidade tem muitos alunos 



 

ingressantes e outros que não são bolsistas que procuraram a Direção do 
Campus informando que não têm condições de acompanhar as atividades; que 
até o momento o Campus já distribuiu 170 cestas básicas e que boa parte 
desses alunos não é bolsista PP; que essa nova realidade tem que ser 
considerada na construção dessa proposta de retorno; que o Conselho 
Universitário tem que refletir os anseios da comunidade acadêmica e que a 
proposta vinda do GT não está refletindo pelo menos na questão de calendário e 
de conhecimento da real situação do corpo discente e também dos docentes, 
que em duas semanas tiveram que contatar, de modo exaustivo, as novas 
ferramentas para ensino remoto. 

A Pró-reitora Viviane Gentil ressaltou as falas anteriores de que a Universidade 
não parou; que está em atividade remota permanente, porém com o calendário 
acadêmico suspenso como forma de proteger a comunidade acadêmica; que a 
Universidade atua permanentemente nas áreas de pesquisa e de extensão com 
inúmeros benefícios à população em geral. Salientou que há momentos em que 
são necessárias atitudes que nem sempre agradam a todos e que agora o 
momento é de união para que o retorno às atividades de ensino seja seguro; que 
o GT formado com representatividade de todas as categorias é legítimo e com 
muitas condições de promover o diálogo com a comunidade acadêmica; que o 
período é de excepcionalidade e problemas surgirão, mas que tem certeza que 
todos na Instituição estão preparados para a busca de soluções mais 
adequadas; que o processo é de retomada gradativa que envolve ações remotas 
e híbridas; em outro momento teremos ações presenciais restritas e com 
protocolos de distanciamento e de biossegurança. Disse ainda que seguimos 
todas as normativas e orientações externas que respaldam as decisões tomadas 
pela Gestão; que ajudam a pensar nos recursos a serem utilizados que 
favorecerão os docentes. Também informou que estão buscando a ampliação do 
orçamento PNAES junto ao Governo Federal, que hoje é em torno de 9 milhões 
e 600 mil reais, com isso poderão atender um maior número de discentes; 
explicou que foi realizada uma ação conjunta com a PRAEC, PROPPI, PROGAD 
E PROEXT de readequação do PDA a fim de atenderem essa excepcionalidade 
que estamos vivendo; comentou que os ingressantes ainda não estão 
contemplados em nenhum programa de permanência e que isso poderá 
ocasionar evasão refletindo na Matriz OCC, que é o que garante o orçamento, 
dessa forma é preciso garantir a permanência dos nossos estudantes, mantendo 
os auxílios e o vínculo deles com a Instituição. Finalizando frisou que somos uma 
Universidade que precisa manter todas as suas atividades propositivas a fim de 
poder continuar crescendo e desenvolvendo as regiões onde está inserida e que 
só unindo forças é que conseguiremos passar por este período de incertezas. 

O Pró-reitor Charles Carpes disse que falaria como docente, membro do Comitê 
de Monitoramento do Coronavírus e membro do Grupo de Gestão de Risco e 
Desastre da UFRGS deste que terminou a sua graduação, no sentido psicológico 
da palavra mitigar para que se consiga realmente entender que danos já 
ocorreram, que são irreversíveis, mas que já nos comprometemos que não 
ocorrerão mais danos adicionais; que é nesse o sentido da palavra mitigação que 
as decisões devem ser encaminhadas, por meio do chamado ensino remoto, 
haja vista que esta seja, talvez, a única forma de mitigar a situação atual. Com 
relação à pesquisa realizada até o momento junto aos 5.449 discentes disse que 
4.686 possuem acesso à internet via banda larga; desses 3.814 possuem 



 

computador ou notebook em suas residências e 3.774 gostariam de realizar suas 
atividades de ensino por meios digitais. O conselheiro questionou como irão 
encarar esses alunos que aguardam o retorno às aulas salientando que no 
momento o ensino remoto é a única forma possível de se fazer isso; que a 
proposta tem pontos falhos, mas também muitos pontos positivos e que é 
imprescindível um esforço único para se manter o maior número de discentes a 
fim de não diminuir ainda mais o orçamento da Universidade, já tão decrescido 
pela situação econômica do país; que este Conselho precisa decidir se a 
UNIPAMPA ofertará ou não o ensino remoto; e se sim, de que forma, que 
medidas deverão ser organizadas para que isso aconteça. Disse que existem 
propostas feitas pelo GT que podem ser aprimoradas. Sobre os encargos 
docentes disse não ser uma atribuição da PROGEPE, mas que participou das 
discussões no GT, cuja proposta é basicamente que sejam contabilizados de 
forma dobrada ao que ocorre hoje, considerando que o ensino remoto irá gerar 
um volume de trabalho bem maior aos docentes e a que a forma de adequação 
encontrada foi de a cada 15 horas de atividades do componente curricular o 
docente receba 2 créditos; que dessa forma será compensado o volume de 
trabalho ampliado e também evita-se que um docente seja sobrecarregado com 
um número excessivo de disciplinas.  

Na sequência a conselheira Chiara Valsecchi  externou o importante papel da 
Universidade com as comunidades onde está instalada; se disse preocupada 
uma vez que independente da decisão tomada alguns não serão beneficiados, 
considerando que resultado do ENEM sairá dia 29 de março de 2021, o que 
implicará no início das atividades em abril para os ingressantes de 2021/1 e com 
isso é possível acomodar um calendário acadêmico mais tranquilo dando tempo 
para que, uma vez aprovado o ensino remoto, todos se acostumem com essa 
modalidade; disse que as diretivas recebidas do GT deixam embasamento para 
que nenhum aluno seja deixado para trás até mesmo que seja feito um 
calendário regular; sobre encargos docentes disse que cada comissão de curso 
possa avaliar e modificar as propostas se esse for o caso s fim de não 
sobrecarregar docentes e excluir o mínimo possível de discentes. A conselheira 
sugeriu que haja um serviço de plantão online do departamento de tecnologia e 
informação para dar suporte aos professores para  o caso de surgir algum 
problema com as plataformas institucionais; considerando que o consumo de 
banda larga aumentará e que isso irá comprometer as outras atividades remotas 
das famílias questionou se haverá contrapartida da Universidade para atender 
essa demanda. Finalizando a conselheira registrou que no dia 03 de junho 
quando alguns conselheiros solicitaram uma reunião para discutir o ensino 
remoto não teve oportunidade de participar e que, por não ter sido a única, 
acredita que isso foi um problema de encaminhamento de e-mail ou de 
informação, mas estranhava que a carta tinha um discurso democrático e que 
parte dos conselheiros não tivesse participado. 

O conselheiro Paulo Paiva cumprimentou a Gestão pelo fato de ter ampliado o 
debate, considerando todas as dificuldades enfrentadas. Dirigiu-se aos 
conselheiros discentes lembrando que é egresso da Universidade, tendo iniciado 
em 2007 quando não havia estrutura adequada, entretanto nada comparado 
ao momento atual, quando se tem infraestrutura, corpo técnico e docente sem 
que possam usufruir e enfatizou que não podem desistir da luta. O conselheiro 
solicitou que o Pró-reitor Adjunto da PRAEC  aprofundasse a questão de 



 

disponibilização de pacote de dados com ampla divulgação aos discentes; ao 
Pró-reitor da PROGRAD disse que está preocupado com a precarização das 
atividades, que sejam consideradas as proposições da extensão do calendário 
acadêmico e que, caso aprovada a proposição de 2 semestres, o 1º semestre 
seja tratado como um laboratório com a criação de instrumentos que avaliem as 
necessidades de discentes e docentes, de forma a monitorar as melhores 
estratégias; parabenizou o colegiado dos cursos de graduação do Campus São 
Borja pela proposição da oferta de ensino remoto flexível, garantindo o direito à 
educação, com maior foco às habilidades do que em conteúdos. Concluindo 
disse haver uma boa quantidade de propostas a serem analisadas e que o 
ensino remoto tenha o mínimo de impacto nos alunos, que não precarize as 
atividades dos servidores da Instituição e o ensino público. 

O Pró-reitor Pedro Kemerich agradeceu ao conselheiro Paulo e informou que a 
equipe da PROGRAD está anotando todas as  considerações apresentadas, que 
a proposta do GT não é uma imposição, que o Grupo de Trabalho se reunirá 
para compilar essas contribuições e avançar na criação da proposta. Disse que 
há a preocupação de garantirem o acesso a todos com a maior qualidade 
possível, com capacitação de fomento a projetos de ensino, que a Gestão 
compartilha essa preocupação. Também respondeu à conselheira Chiara 
afirmando que haverá plantão online, onde cada curso, se aprovada a proposta, 
terá dois bolsistas de monitoria digital assessorando os professores no contato 
com colegas, na utilização de plataformas, mas que é preciso avançar no 
assunto a fim de poderem lançar os editais; que o GT sempre procurou ouvir os 
membros que puderam discutir com a base as discussões do Grupo. Salientou 
que os canais oficiais de comunicação da Universidade são o e-mail institucional 
e o SEI, sendo que neste último há todo um histórico (processo) ricamente 
instruído com atas e toda a documentação trabalhada por este GT e fornecida 
aos conselheiros. Disse ter certeza que o qualificado corpo docente tem 
condições de ofertar o ensino remoto com toda qualidade necessária e que 
trabalharão junto aos campi para também capacitar os discentes para o uso das 
plataformas com segurança e qualidade; que este debate está sendo rico em 
materiais, fornecendo insumos ao GT para atender as especificidades de cada 
Unidade. 

O Pró-reitor Adjunto da PRAEC Bruno Lindemayer disse que os 
questionamentos enriquecem o debate. Com relação a carta do Bloco de Lutas 
disse que a leitura envolve a Instrução Normativa nº 1 da PRAEC; que a Pró-
reitoria está atenta a todas as manifestações e que estas buscam acertar as 
problemáticas do público alvo, que são os estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica; que foram retomadas as discussões Comissão Permanente 
de Assistência Estudantil, cuja composição é o Pró-reitor Edward, os docentes 
Ana Cristina Rodrigues e Mateus da Silva, a TAE Bárbara de Noronha e, 
principalmente os 5 representantes discentes além do assessoramento 
consultivo de ele mesmo na condição de Pró-reitor Adjunto, da Chefe da Divisão 
de Assistência Estudantil e do Chefe da Divisão de Moradia e Restaurantes 
Universitários; que as normativas e ações da PRAEC estão sendo atualizadas 
em conjunto com a representação discente; que o desejo é aumentar ao máximo 
os auxílios financeiros e que a realidade apresentada à Comissão proporcionou 
que fechassem em valor possível de execução, a fim de que a Gestão possa 
cumprir com os compromissos sem deixar de atender aos estudantes. Disse que 



 

nessa reunião a professora Ana não participou e que isso não é uma crítica a 
ausência da professora, que sabe que todos estão trabalhando e têm 
compromissos em situações cotidianas que não possibilitam participar de todos 
os compromissos; que está falando nisso uma vez que foi nessa reunião que 
discutiram o documento do Bloco de Lutas, legítima na sua representação, 
quando todos tiveram o entendimento que a versão final da IN foi a melhor 
alternativa diante do atual cenário, que teve ampla e excelente contribuição dos 
representantes discentes e com a aprovação do GT; disse também que 
aguardam a aprovação da proposta para o lançamento de 5 editais, dentre eles o 
do Plano de Permanência; que vários alunos dependem desse retorno para 
solicitação do auxílio; que essa indefinição poderá acarretar na desistência de 
muitos discentes; que na próxima semana haverá a distribuição de quinhentas 
cestas básicas de acordo com cada realidade apresentada por cada NuDE. 
Sobre o pacote de dados informou que devem analisar a proposta do governo 
federal e da inclusão digital; que segundo informação da DTIC o governo quer 
atender 900 mil estudantes, com prioridade de acordo com as universidades que 
aderirem ao retorno através do ensino remoto;  que a UNIPAMPA tem os dados 
dos alunos em vulnerabilidade e dos alunos que atendem a faixa salarial exigida; 
que  está em busca através do sistema GURI, a atualização dos telefones 
atuais de todos os alunos da Universidade para encaminhamento ao MEC. 
Ressaltou a importância de que esse celular não precisa estar no nome do aluno; 
que o Ministério ainda está trabalhando nessa forma de auxílio, com pacotes de 
5, 10 e 15 gigabytes, de acordo com a carga horária do estudante e que, além 
disso, a Universidade tem também, o auxílio de inclusão digital que não precisará 
de edital e será disponibilizado automaticamente para quem possui o auxílio do 
plano permanência ; que um auxílio não impedirá o outro. 

O conselheiro Edson Paniágua disse que a questão não é quando retornar, mas 
como retornar; falou da importância da pesquisa com 5 mil discentes, mas que é 
um dado geral; que precisam de informações específicas de cada campus e 
curso, haja vista a  diferença socioeconômica existente entre os nossos 
discentes. O conselheiro questionou qual seria essa condição dos alunos 
pesquisados; disse que ter essa dimensão impactará diretamente no 
planejamento dos cursos a fim de atender o maior númerode alunos; que para 
atingirem a máxima qualidade é necessário redimensionar a intensidade e 
prioridades. Também solicitou a volta do edital de pesquisa e extensão. 
Finalizando disse que os itens elencados são fundamentais para adequar um 
retorno da melhor forma possível; que essa questão de evasão não pode ser 
considerada na ANDIFES como critério de recursos para as universidades; que é 
preciso procederem da melhor maneira para retornarem com qualidade uma vez 
que atendem pessoas e desejos. 

O conselheiro AltacirBunde comentou que a pesquisa feita pelo Campus Santana 
do Livramento mostrou que a maioria deseja retornar às aulas e que isso deve 
ser respeitado, no entanto, que essa posição da maioria não pode suprimir o 
acesso dos grupos minoritários ao ensino gratuito ou comprometer os direitos 
assegurados a uma universidade, conquistados ao longo do tempo e que 
reduzem a desigualdade no país. Disse que a preocupação central quando 
questiona o método de trabalho do GT é a possível exclusão de alunos que já 
estão inseridos, que a Universidade precisa ter clareza sobre a prevalência da 
vontade da maioria ou se lutarão para que, principalmente, os alunos mais 



 

carentes sem acesso aos meios tecnológicos permaneçam na UNIPAMPA; que a 
Universidade precisa responder a isso para então, pensarem no trabalho. 
Sugeriu, afim de não serem excludentes, aplicar a pesquisa sobre a condição de 
acessibilidade a todos os discentes, dar acesso aos meios tecnológicos a todos 
que ainda não têm esse acercamento, qualificar os alunos para acessarem os 
instrumentos de ensino remoto. Disse que precisam ser práticos para, a partir 
dessas ações, construírem um novo calendário acadêmico com tempo para que 
os alunos possam  acompanhar as aulas; que reconhece o trabalho feito, mas 
que não podem excluir principalmente os cotistas e que o GT precisa responder 
aos questionamentos. 

O Pró-reitor Fabio Leivas cumprimentou a todos pela discussão e preocupação 
com a manutenção da qualidade do ensino e da aprendizagem. Disse que, como 
relatado por muitos que o antecederam, a Universidade não parou; que está 
com atividades remotas e muitas presenciais; que todas essas ações são 
importantes e que inclui o trabalho do GT, formado com a representação de 
todas as Unidades, que é preciso terem a clareza  de que o grupo é 
propositivo, não deliberativo; que todos os conselheiros estão desenvolvendo 
seu papel propondo as políticas que um grupo usará para construir um 
documento para posterior aprovação neste Conselho. O conselheiro lembrou que 
quando aconteceu a greve de  meses, o calendário foi proposto pela PROGRAD, 
construído com os campi, avaliado pela CSE e finalmente votado pelo CONSUNI 
com alguns ajustes, e que é isso que está sendo feito no momento. Disse que 
como docente da graduação e pós-graduação foi convidado a participar de 3 
reuniões do GT e por isso estranha os comentários que as bases não foram 
ouvidas; que o documento feito pelo GT, proposto por diretores, coordenadores 
acadêmicos, pró-reitores e Vice-reitor é totalmente inclusivo. Em relação a pós-
graduação informou que o processo está sendo feito como o da graduação, com 
reuniões com  os cursos, coordenadores, com um grupo de trabalho dos 
coordenadores da pós-graduação que culminou em uma proposta encaminhada 
e melhorada pela CSE, foi implantada há mais de 3 semanas, em pleno 
funcionamento; que 280 docentes da UNIPAMPA estão envolvidos em cursos de 
pós-graduação sem relatos de problemas; que somente 25% dos alunos 
respondeu o questionário e mais de 100% de matriculados, uma vez que alunos 
que estavam em trancamento retornaram e que os pedidos de alunos especiais 
também aumentaram com o ensino remoto; que alguns cursos também 
aumentaram a oferta de disciplinas; que embora o ensino remoto não seja a 
modalidade de ensino normal é a alternativa possível para o momento.; que os 
problemas operacionais que se apresentam estão sendo resolvidos. Com relação 
a qualidade do ensino disse que não está preocupado, pois as aulas serão 
organizadas pelos competentes docentes do quadro da Universidade. Disse que 
no seu entendimento são 3 os pontos a serem analisados: o número de semanas 
do calendário, um calendário obrigatório ou um calendário alternativo. 
Finalizando explicou que o Comitê Gestor redirecionou os recursos do PDA, 
previstos para uso nos 4 primeiros meses, para o desenvolvimento acadêmico 
que é o cerne do programa de desenvolvimento acadêmico; que a partir daí as 
pró-reitorias estão redirecionando editais a fim de alunos poderem desenvolver 
atividades de modo remoto, uma vez que o PDA previa somente atividades 
presenciais. 



 

Na sequência o conselheiro Mateus da Silva cumprimentou os membros do GT 
pela doação na elaboração da proposta em discussão, bem como as 
colaborações dos conselheiros no sentido de aprimorá-la. Disse que é urgente o 
retorno às atividades uma vez que os possíveis formandos já estão entrando no 
mercado de trabalho e precisam do diploma para se colocar; ressaltou que os 
alunos ingressantes depositaram suas expectativas e confiança na UNIPAMPA 
na construção da sua trajetória acadêmica e cujos sonhos não podem ser 
frustrados; que não há uma perspectiva de retorno presencial, por isso a 
necessidade de planejamento de um retorno de forma remota. Disse que é 
egresso da Universidade e que na greve o Conselho foi fundamental na 
aprovação de um calendário que não prejudicou aos alunos e ainda garantiu o 
direito de integralizarem seus cursos; que à época os gestores e membros deste 
Conselho não mediram esforços para encontrar alternativas de modo célere e 
que hoje, como membro do CONSUNI espera fazer o mesmo, uma vez que há 
competência e estabilidade para desenvolver esse projeto com os devidos 
ajustes. 

O conselheiro Jefferson Marçal disse que as falas não foram pensadas no 
contexto ideológico; sobre o diagnóstico e a instrução normativa questionou 
quem teve acesso às informações, que nenhuma fala foi contrária ao retorno, 
mas que é preciso clareza na pesquisa e no método da mesma; que o retorno 
remoto será sim excludente, principalmente dos mais carentes,  por maior que 
sejam os esforços; que as AEREs precisam de vários ajustes; que talvez seja 
melhor pensarem em uma oferta de disciplinas que não sejam obrigatórias e com 
a possibilidade de serem interdisciplinares, que não comprometam a avaliação, 
com uma política de ajuste para os formandos. Salientou a importância 
de pensarem um retorno de forma serena que contemple a todos, que iniciem a 
pensar um retorno com protocolos sanitários para uma volta inicialmente remota, 
depois híbrida e finalmente presencial; um retorno com mais propriedade. 

O conselheiro Juan delAguila disse que pesquisou algumas universidade que as 
dividiu em 2 grupos. O primeiro com a UFRG,  a UFFSUL e a UFSM, todas com 
o semestre suspenso, sem implementação de semestre alternativo; o segundo 
grupo com a UFV, que está ofertando um período especial desde o início 
de junho até o final de julho, com o semestre 2020/1 suspenso; a UFPEL que 
tem um calendário alternativo e também suspendeu o semestre 2020/1 e a 
UFABC criada como a UNIPAMPA em 2006, aprovou um quadrimestre 
suplementar para o início de setembro e também com o semestre 2020/1 
suspenso. Disse que fica surpreso com a ideia fixa de retomarem o semestre 
2020/1, que isso é impossível neste momento pandêmico, entretanto há a 
possibilidade de um semestre alternativo; propôs uma pesquisa junto aos alunos 
que ainda não foram alcançados, realização de webinários que aproximem da 
área tecnológica e a criação de um semestre alternativo.   

A seguir a conselheira Raquel Potter salientou que não é fácil reorganizar a 
forma d ensino em 2 ou 3 meses, que naturalmente não atenderão a todos da 
mesma forma, que isso não acontece nem mesmo na forma presencial; que é 
preciso pensar nas prioridades quando se fala em ensino remoto e que foram 
muito bem colocadas: o ensino com flexibilidade conforme apresentado na 
proposta, os alunos que estão sim sendo incluídos nas políticas da Universidade 
e a preocupação da Universidade com os docentes proporcionando cursos e 
treinamentos. A conselheira questionou se todos os docentes ofertarão 



 

disciplinas sem que haja obrigatoriedade, assim como os alunos que possuem 
toda a infraestrutura e condições necessárias para o aprendizado remoto 
cursarão alguma disciplina se não houver obrigatoriedade; questionou os 
conselheiros se já fizeram webinário com os alunos neste momento e se têm 
consciência de quantos participaram; disse que a maioria não participa 
justamente por não ser obrigatório e que essas questões precisam ser pensadas; 
que as regras existem e precisam ser colocadas pela Gestão para o 
funcionamento da Instituição; que em uma componente curricular complementar 
de graduação (CCCG) a maioria dos docentes terá seu trabalho duplicado tendo 
que reorganizar uma proposta que já está ponta. Sobre as especificidades dos 
cursos a conselheira disse que os coordenadores devem conhecer os alunos ou 
pelo menos se aproximarem da realidade deles neste momento, que esta não é 
uma tarefa só da Gestão; questionou o que as direções estão fazendo enquanto 
gestão do campus. Sobre a questão da inclusão indagou se há inclusão 
presencial e disse acreditar que para muitos alunos com necessidades especiais 
o ensino remoto será mais efetivo; concorda que nenhum discente tem que ser 
deixado para trás mas que é natural que alguns tenham que ser acompanhados 
e trazidos de volta para a Universidade quando essa situação acabar; que 
preciso retomarem o ensino para que saibam como será, atendendo as 
especificidades de cada campus.  Acredita que a Gestão Superior dará o suporte 
necessário se for percebido que as aulas remotas não têm condições de serem 
ministradas. 

O conselheiro Beras disse que é preciso desconstruir 3 mitos: que não é 
verdadeira a afirmação que não estão fazendo nada, afirmou que trabalham e 
muito, que se tiverem que voltar às aulas que seja com a mesma 
responsabilidade com que pararam; que não podem jogar os discentes contra os 
professores haja vista que todos querem retornar, que o problema é como voltar, 
que precisam avançar nisso; que os conselheiros estão desconstituindo o 
trabalho do GT, que na verdade estão fazendo críticas à metodologia para que 
tudo melhore. Propôs que as diferenças sejam discutidas, que a práxis 
acadêmica é de 15 encontros presenciais e 3 alternados, construídos para 
aplicação do plano pedagógico; que não podem naturalizar a exclusão e a 
desigualdade social, que devem buscar cenários híbridos para atender a todos 
reconfigurando o cronograma. Disse que precisam fazer um semestre alternativo, 
semestre zero, oferecendo o que for possível de conteúdos facultativos e um 
semestre "para valer" no próximo ano, que isso evitará retrabalho e diminuirá a 
importância do ensino remoto. Sugeriu também uma pesquisa que veja as 
condições de acesso e os reais anseios da comunidade acadêmica, com isso 
uma nova rodada nos campus para pensarem uma reoferta a partir dessa 
pesquisa e construírem as condições de acesso e de um novo calendário 
considerando 15 semanas. 

O Pró-reitor de Administração Fernando Munhoz disse que já foi contemplado 
pelas manifestações anteriores, mas que não poderia deixar de lembrar que 
existe um planejamento de desenvolvimento institucional 2019/2023 que deve 
ser seguido e também a missão da Universidade de promover educação superior 
de qualidade; disse que não participa do GT e que embora não esteja finalizada 
e precisando de ajustes parabenizou o Grupo pelo desenvolvimento da proposta. 
Em nome da PROAD, Pró-reitoria de atividade meio, que atende as Pró-reitoria 
com atividade fim; que a PROPLAN com a questão do orçamento institucional e 



 

a PROAD com a execução desse orçamento, preocupam-se com a visão do 
Ministério em relação à Universidade, que a administração continua trabalhando; 
que o orçamento posto precisa da geração da despesa, a liquidação para que 
então venha o financeiro; qual a visão do governo para que o  financeiro do 
orçamentário da UNIPAMPA se concretize; que embora não seja o ponto deste 
debate, disse que os serviços terceirizados poderão ficar comprometidos no 
futuro, uma vez que a atividade remota não contempla o retorno deles, mas que 
a questão orçamentária e financeira da Instituição também ficará comprometida. 

O Pró-reitor de Graduação, Pedro Kemerich, reforçou que com a pandemia 
dominar o uso de tecnologias por parte dos docentes foi uma questão importante 
para que pudessem desenvolver seus trabalhos; discorda que o aluno tem mais 
dificuldade em dominar as técnicas; que é outra geração que assim que for 
fomentada poderá se adequar ao uso do celular  para aulas remotas. Sobre a 
questão de acessibilidade disse que a proposta é inclusiva e que a PROGRAD 
teve o cuidado durante as capacitações de promover ações que impulsionassem 
a criação de documentos de fácil acesso a pessoas com vários tipos 
de deficiências; que os campi contam com apoio dos TILs e NuDEs e que, 
mesmo presencialmente, ainda têm que conviver com falta de acessibilidade, 
seja arquitetônica ou mesmo pela falta de empatia; que com as mídias e 
tecnologias disponíveis para o ensino remoto talvez a Universidade consiga  
atender mais do que no ensino presencial. Disse que sem oferta de disciplinas 
regulares a graduação será onerada de mais um semestre; que se negarem isso 
estarão interferindo na autonomia docentes, já que muitos professores já 
manifestaram interesse de ministrar algumas disciplinas. Salientou que as 
proposições apresentadas nesta reunião serão estudadas e lapidadas pelo GT 
em reunião que ocorrerá amanhã, dia 10 e apresentadas a este Conselho em 
data oportuna, para deliberação. 

O conselheiro Fabio Leivas disse acreditar que a proposição de semestre 
alternativo é só uma questão de nomenclatura considerando que as Comissões 
Locais de Ensino já deliberaram quais disciplinas serão ofertadas, independente 
de como serão ofertadas, será considerado um semestre. Assim sendo 
questionou se um semestre alternativo não seria mais excludente, uma vez que 
deixaria claro que quem não tiver condições não cursará, afastando ainda mais 
alunos das atividades acadêmicas. Complementando disse que a proposta ora 
trabalhada está sendo discutida a fim de trazer os alunos de vota à Universidade, 
mesmo que neste primeiro momento, de forma remota, passando ao ensino 
híbrido e finalmente à normalidade do presencial.  

O conselheiro Paniágua  concordou que as disciplinas teóricas podem ser 
ofertadas mas que está preocupado com a falta de pesquisa  nos cursos com os 
quais trabalha, porque o acesso aos e-mails não são por turmas, faltam os 
telefones, o que impossibilitou o levantamento; disse que isso foi trabalhado 
intensamente nos cursos do Campus São Borja. Salientou que a questão técnica 
é uma coisa e a metodológica e pedagógica é outra, bem diferente, não 
bastando o domínio da técnica; que o processo todo também terá que ser 
avaliado. 

O Presidente agradeceu a colaboração de todos os conselheiros; disse que 
vários pontos foram elencados e que precisam de um olhar especial e que o GT 
se reunirá para nova análise. 



 

O Vice-presidente, também como membro do Grupo de Trabalho, manifestou-se 
muito satisfeito com a riqueza deste debate. Disse que o GT foi instituído pela 
Gestão, através da emissão de Portaria, com representação discente, docente e 
participação de representação de todos os campi, onde acontecerão amplas 
discussões; que o GT é consultivo e propositivo, sendo este Conselho a 
mais alta instância da Universidade. Salientou que o GT vem trabalhando 
intensamente nos seguintes pontos: questões de melhoria da internet, inclusão  
em todos os sentidos; com muita atenção aos alunos que estão em 
vulnerabilidade para que todos possam atingir o objetivo de participar deste 
processo. Finalizando, ressaltou que todas as contribuições feitas no dia de hoje 
serão acolhidas pelo GT e na reunião, da forma mais representativa do Grupo, 
reconstruirão a proposta a fim de reapresentarem à CSE e posteriormente a este 
Pleno para decisão. Encerrou agradecendo novamente a todos os diretores, 
coordenadores que se empenharam juntamente com os alunos na proposta, que 
ainda está aberta para debate. 

Nada mais havendo a tratar, às 17 horas e 10 minutos, foi encerrada a Reunião e 
redigida a presente Ata de acordo com a Resolução 33/2011, 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. 


