
   

 
 

 

ATA Nº 34 – 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DAUNIVERSIDADE FEDERAL DO P AMPA  

                                                                                                                            
                                                                        Data:  24 de julho de 2020. 

                                                                                                                            
                                                                                                Via Webconf 

                                                                                                                            
                                                                Horário:  9 horas e 10 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, Thiago Antônio Beuron; Itaqui, Gabriel dos Santos 
Kehler no exercício da Direção; Jaguarão, Ana Cristina da Silva Rodrigues; 
Santana do Livramento, Rafael Vitória Schmidt; São Borja, Ronaldo 
Bernardino Colvero e Uruguaiana, Elena Maria Billig Mello; 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: Alessandro Bof de Oliveira, Algacir José Rigon, 
Altacir Bunde, Antônio Cleber da Silva Camargo, César André Luiz Beras, 
Chiara Valsecchi, Eloír Míssio, Fábio Luis Tomm, Ivonir Petrarca dos 
Santos, Jeferson Francisco Selbach, Juan Saavedra del Aguila, Matheus 
Guimarães da Silva, Rubem Samuel de Ávila Júnior e Silvana Peterini 
Boeira; os técnico-administrativos em educação: Bárbara Viero de Noronha, 
Carlos Alberto Xavier Garcia, Cíntia Saydelles da Rosa, Paulo Eduardo 
Santos Paiva e Sandro Silva da Cunha; 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, Rosemeri Martins dos Santos. 

Justificaram a ausência  os conselheiros convocados: Ana Luísa de Souza 
Soares, Edson Romário Monteiro Paniágua, Jefferson Marçal da Rocha, 
Telmo Egmar Camilo Deifeld, Walker Douglas Pincerati e Graciela Marques 
Sutério. 

Ausente sem justificativa a conselheira convocada Ana Júlia Teixeira Senna 
Sarmento Barata. 

 

1.1 Posse Novos Conselheiros:   

1.1.1 Gabriel dos Santos Kehler, pela Direção do Campus Itaqui; 
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1.1.2 Docentes: Rubem Samuel de Ávila Júnior, Alessandro Bof de Oliveira e 
Fábio LuisTomm; 

1.1.3 TAE: Sandro Silva da Cunha. 

 

2. Gabinete da Reitoria:  

2.1 Processo:  23100.023334/2019-47. Origem:  Secretaria do 
CONSUNI. Objetivo:  Alteração da Resolução 279, de 01 de julho de 2020, 
Calendário das Reuniões Ordinárias do CONSUNI para o 2º semestre de 
2020. A conselheira Chiara Valsecchi solicitou que a reunião aconteça no dia 
13 de agosto em razão de a data coincidir com a primeira semana de retorno 
às aulas, caso seja aprovado o Calendário Acadêmico. A conselheira 
Isabelle da Silveira concordou com a solicitação; o conselheiro Altacir Bunde 
questionou o Art. 18 da Resolução 33 (Regimento do CONSUNI), que trata 
do prazo de convocação e envio de material para as reuniões. O conselheiro 
entende que esse artigo não está sendo cumprido, fato que dificultou que 
muitos conselheiros em gozo de férias pudessem solicitar a interrupção; 
enfatizou seu descontentamento com a situação e salientou que não há 
tempo hábil para estudo dos processos e que por isso é contrário a alteração 
de datas, que deveriam cumprir o calendário. Foi-lhe explicado que o inciso 
III e o parágrafo único do referido artigo justificam o envio fora do prazo de 
10 dias, justamente em razão do caráter excepcional. O Presidente justificou 
que esta é uma reunião extraordinária e está baseada no parágrafo único do 
artigo 18. Foram apresentadas duas propostas: dia 13 de agosto e 27 de 
agosto.   

Resultado:   aprovada a alteração da 94ª RO para o dia 27 de agosto com 32 
votos. A proposta de alteração para o dia 13 obteve 11 votos. Registra-se a 
abstenção do conselheiro Carlos Alberto Xavier Garcia. 

2.2 Processo:  23100.008586/2020-80. Origem:  GT/PROGRAD: Aprovação 
do Calendário Acadêmico da Universidade Federal do Pampa, considerando 
as Diretrizes Operacionais para Oferta das Atividades de Ensino Remoto 
Emergenciais (AEREs). 

O Presidente manifestou agradecimentos a todos os envolvidos no trabalho, 
salientando que mesmo nesse período de excepcionalidade, como 
universidade pública, devemos satisfação à sociedade; que embora a 
Universidade não tenha ficado parada as cobranças são muitas, 
principalmente, dentro do serviço público; que precisam atender aos anseios 
da comunidade. Enfatizou que é um processo complexo, dentro de uma 
Universidade multicampi; em um momento de excepcionalidade vivido por 
toda a sociedade. Agradeceu a todos pelas contribuições encaminhadas; que 
o trabalho do GT é complexo por mexer com a vida de pessoas. Pediu 
permissão ao conselheiro Carlos Garcia que apresentou à Gestão algumas 
manifestações da comunidade gabrielense cobrando que a Universidade não 
fique parada; que infelizmente essa é a visão que muitos têm dos servidores 
públicos. Enfatizou que a UNIPAMPA nunca parou, que os laboratórios 
trabalham fabricando álcool em gel, máscaras; que é importante que a 
sociedade saiba o que está acontecendo nos campi da Universidade e na 
Reitoria; que esta reunião está sendo assistida pela comunidade, pela 
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imprensa e que as discussões acaloradas, com contraditórios, fazem parte 
da democracia; que por trás disso existe muito trabalho. Disse ter certeza 
que neste momento a dedicação dos servidores à Universidade é muito 
maior que durante tempos de normalidade; que muitos trabalhos 
ocorrem também de forma presencial,  e agradeceu nominando os 
servidores da Secretaria do CONSUNI, do STIC da Reitoria, do Vice-reitor e 
da Pró-reitora de Planejamento  Infraestrutura presentes no prédio da 
Reitoria fornecendo suporte à reunião. Disse que esse agradecimento se 
estende aos servidores dos laboratórios que estão trabalhando no combate à 
COVID-19, a todos que participaram presencialmente de reuniões 
nos campi, às assembleias dos discentes, no sindicato, a todos os 
movimentos sociais organizados, tanto dentro ou fora da Universidade de 
onde vieram inúmeras contribuições e que por isso precisamos dar respostas 
à sociedade e a nossa comunidade seja ela qual for.  Salientou que por tudo 
visto até o momento não tem dúvida que todos querem retornar, mas que 
esse momento de excepcionalidade, nunca antes vivenciado, é um momento 
de reflexão; que a incerteza paira sobre todo o mundo, entretanto, que é 
preciso coragem de decisão e que este Conselho é o exemplo dessa 
coragem pela maturidade com que vem discutindo à exaustão sobre o 
assunto; que todos têm grande capacidade de contribuir com a tomada 
de decisão; falou da dificuldade da decisão de suspender o calendário, mas 
que é chegada a hora de retomarmos, sempre com a preocupação de 
preservarmos vidas. 

O Vice-presidente, professor Marcus Querol cumprimentou a todos e 
lamentou o avanço da pandemia que no país já soma 80 mil óbitos, 2 
milhões de infectados e 20 milhões de desempregados, uma situação jamais 
imaginada. Destacou que a proposta apresentada não é da Gestão, que é 
coletiva; que este é um momento de união pelo bem comum, com ensino de 
qualidade, de inserção social dos nossos acadêmicos, de buscarmos um 
retorno que atenda aos alunos com necessidades, buscando sempre a 
excelência. Acrescentou que estão trabalhando há quase 3 meses, com 
envolvimento de muitos servidores e da representação discente, com amplas 
e produtivas discussões e desejou a todos uma excelente reunião. 

Na sequência foi dada a palavra ao conselheiro Rubem Samuel de Ávila 
Júnior que fez uma explanação sobre o item 3.2 do PDI da Universidade, 
ressaltando "a  indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, visando 
o desenvolvimento da ciência, da criação e difusão da cultura e de 
tecnologias ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente 
viáveis, direcionando-se por  estruturas generalistas". O conselheiro 
considera que a proposta apresentada fere esses princípios em vários 
aspectos, como na questão ética; alega que deixará uma parcela significativa 
da comunidade acadêmica alijada do processo educacional em razão das 
dificuldades socioeconômicas que são características dos estudantes da 
Universidade.  Disse ainda que precisam considerar as questões técnicas, 
que muitas vezes impedem o bom andamento das próprias reuniões no 
âmbito institucional; que o projeto impacta negativamente a formação 
reflexiva; que a proposta visa a utilização  de metodologias ineficientes e 
excludentes que posteriormente serão contabilizadas como prejuízos na 
formação dos alunos; que o projeto fere a indissociabilidade entre o ensino, a 
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pesquisa e a extensão uma vez que os discentes serão só receptores de 
material digital perdendo o contato valioso e fundamental para a 
boa formação acadêmica. Justificou que a consolidação de uma universidade 
pública  de qualidade passa pelo estabelecimento de processos 
democráticos de construção de efetivas medidas para solidificação dos 
diferentes saberes acadêmicos. Salientou que o projeto ignora as demais 
inúmeras atividades que os docentes continuam a realizar; que a aprovação 
do calendário se ampara em diretrizes e normas que ainda não foram 
aprovadas pelo Conselho e, finalizando, o conselheiro solicitou vista ao 
processo. 

A pedido da conselheira Isabelle foi feita a leitura da manifestação realizada 
pelo chat: "Em São Gabriel a UNIPAMPA, está trabalhando e muito! É visível 
à sociedade, agora existem pessoas totalmente leigas". 

Nada mais havendo a tratar, logo após o pedido de vista, às 10 horas e trinta 
e cinco minutos, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai 
assinada pelo Presidente do Conselho Universitário, Professor Roberlaine 
Ribeiro Jorge e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva 
do CONSUNI. 

  

  

Roberlaine Ribeiro Jorge, 

Presidente. 

  

  

Sara Mascarenhas Tarasuk, 

Secretária Executiva do CONSUNI. 

 

 


