
 

 

ATA Nº 93 – 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

                                                                                                                           
                                                                                                                            

                     Data:  27 de agosto de 2020. 
                                                                                                                            

                                                                                Via Webconf 
                                                                                                                            

                                                                Horário:  9 horas. 

  

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, 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 Mello. As representantes das Comissões Superiores: CSE, Raquel 
Potter Garcia; CSP, Ana Carolina Gomes Miranda e CSExt, Cristine 
Machado Schwanke. Os Pró-reitores: PROAD, Fernando Munhoz da Silveira, 
PROGEPE, Charles Quevedo Carpes; PROPLAN, Viviane Kanitz Gentil; 
PROPPI, Fabio Gallas Leivas; PROGRAD, Pedro Daniel da Cunha 
Kemerich, PRAEC, Edward Frederico Castro Pessano e PROEXT, Paulo 
Rodinei Soares Lopes. Os representantes docentes: Algacir José Rigon, 
Altacir Bunde, Ana Luísa de Souza Soares, Antônio Cleber da Silva 
Camargo, César André Luiz Beras, Edson Romário Monteiro Paniágua, Eloir 
Míssio, Ivonir Petrarca dos Santos, Jeferson Francisco Selbach, Jefferson 
Marçal da Rocha, Juan Saavedra del Aguila, Mateus Guimarães da 
Silva, Silvana Peterini Boeira e Rubem Samuel de Ávila Jr. Os 
representantes TAEs: Bárbara Viero Noronha, Carlos Alberto Xavier Garcia, 
Cíntia Saydelles da Rosa, Graciela Marques Sutério e Paulo Eduardo Santos 
Paiva. Os representantes 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. 

Justificou a ausência a conselheira convocada Chiara Valsecchi. 

Registramos a presença dos membros da CPPD, docentes Tiago Gregory, 
Jair Coitinho e Camila Pase. 

 

Pauta:  

1. Recomposição da Comissão: 
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1.1 Comissão Especial para Criação de Normativa de Promoção de 
Professor Associado IV para Professor Titular.  

Manifestaram-se o Presidente professor Roberlaine Ribeiro Jorge, o Vice-
presidente professor Marcus Vinícius Morini Querol; o professor Tiago 
Gregory, presidente da CPPD; o membro da CPPD professor Jair Coitinho e 
os conselheiros: Ronaldo Colvero, Edson Paniágua,  Juan del 
Aguila, Jefferson Marçal e Jeferson Selbach. 

Inscritos para comporem a comissão os conselheiros: Marcus Querol, Juan 
del Aguila, Edson Paniágua, Jeferson Selbach, Jefferson Marçal e Antônio 
Cleber Camargo. 

Resultado:  aprovada a comissão com abstenção do conselheiro Antônio 
Cleber Camargo. Ausentes no momento da votação os conselheiros 
convocados: Cláudio Schepke e Ana Cristina Rodrigues. 

1.2 Comissão Especial para Elaboração de Proposta d e Política de 
Cursos:  

Manifestaram-se os conselheiros: Carla Sehn que apresentou a 
proposta; Juan del Aguila, Edson Paniágua, Cláudio Albano, César Beras, 
Altacir Bunde, Pedro Kemerich, Thiago Beuron, Eloir Míssio, Rubem de Ávila 
Jr e Rosemeri dos Santos. 

Inscritos para comporem a comissão os conselheiros: Carla Sehn, Paulo 
Paiva, César Beras, Juan del Aguila, Thiago Beuron, Ana Cristina Rodrigues, 
Pedro Kemerich, Aline Balladares, Rafael Schmidt, Mateus da Silva, Viviane 
Gentil, Altacir Bunde, Eloir Míssio, Fabio Leivas e Charles Carpes.  

O Presidente esclareceu que somente a formação da Comissão será votada 
hoje, que qualquer outra decisão seria já iniciarem a proposta de uma política 
para a criação de cursos de graduação e que o pedido de inclusão não era 
esse. 

Resultado: Comissão aprovada por UNANIMIDADE.  

A conselheira Carla solicitou que a Comissão se reúna e avalie os cursos 
que estão tramitando, os critérios para andamento desses cursos e pediu 
que fosse o mesmo encaminhamento dado aos cursos na modalidade EaD 
na 83ª Reunião Ordinária deste Conselho; que não seja deliberada nenhuma 
criação de curso pelo menos até a Comissão aprovada apresentar um 
cronograma de ação; que esse cronograma seja apresentado na próxima 
reunião para tornar o trabalho factível. O Presidente solicitou que a 
conselheira Carla e o conselheiro Eloir, como representantes do campus 
proponente, apresentem esse cronograma. A conselheira solicitou registro de 
que o Conselho de Campus do Campus Itaqui solicitou que este Conselho 
deliberasse sobre a suspensão de aprovação de cursos novos de graduação, 
mesmo dos que estão em tramitação, até a aprovação dessa política. O 
Presidente ressaltou que as considerações são pertinentes, mas que o 
entendimento é para somente votarem a formação da Comissão. 

  

2. Informações da Reitoria  

Manifestaram os Pró-reitores: 
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Edward Pessano da PRAEC:   explicou que em razão da retomada das 
ações remotas emergenciais a PRAEC está com vários programas que estão 
sendo divulgados no site e mídias sociais; atendendo entrevistas nas rádios 
locais que vão ao encontro de minimizar os impactos e do fortalecimento do 
ensino neste momento; que foram lançados 5 editais, entre eles o PP. 
Salientou alguns programas: entre eles um pacote com 645 chips de internet 
do MEC e RNP que serão destinados a alunos da UNIPAMPA; o Auxílio à 
Inclusão Digital que já está vigente cujo valor é de R$ 95,00 sem problema 
se sobreposição das ações, de acordo com informações do Ministério; o 
lançamento da campanha de doação de  equipamentos de informática que 
serão distribuídos pelo NuDE de cada Unidade após selecionarem os alunos 
de acordo com a demanda e a aprovação de um projeto junto Ministério 
Público do Trabalho no valor de R$ 103.000,00 que será destinado a atender 
um grupo considerado extremamente vulnerável que são 52 acadêmicos 
indígenas, quilombolas e acadêmicos com alguma deficiência, ingressantes 
por ações afirmativas e que já são beneficiários de programas da Pró-
reitoria.  

Charles Carpes da PROGEPE: informou sobre a adequação de creditação 
dos cálculos de Encargos Docentes feita pela PROGEPE, PROGRAD e GT 
Novos Tempos, onde visam contemplar essa situação das atividades de 
ensino remoto, cuja apresentação passa a fazer parte desta ata: processo 
23100.008767/2020-14, disponível no SEI . Sobre o ofício nº 64 enviado pela 
PROGEPE a todos os servidores explicou que trata da flexibilização do prazo 
de entrega das horas de compensação do recesso, Portaria 344/2018, prazo 
esse prorrogado até o próximo dia 30 de novembro. Salientou a necessidade 
de cumprimento também por parte dos docentes em atendimento  ao Art. 44 
da Lei 8.112, que prevê a compensação de carga horária por parte de todo o 
funcionalismo público. Esclareceu que o fato de os docentes serem 
dispensados do controle de frequência (Decreto 1590/95), não estão 
dispensados da compensação, haja vista serem coisas diferentes. Disse que 
a Nota Informativa 270/2011 do antigo Ministério do Planejamento trata 
justamente da compensação da carga horária dos servidores públicos 
federais dispensados do registro de frequência; que esse procedimento é o 
mesmo utilizado pela UNIPAMPA desde que a Instituição adotou o recesso 
de fim de ano. O Pró-reitor respondeu via chat as perguntas também 
enviadas pelo chat.  

Pedro Kemerich da PROGRAD: iniciou agradecendo a colaboração 
dos campi na operacionalização do retorno às atividades através do ensino  
remoto com cursos e treinamentos ofertados aos discentes; paralelo a isso 
que a PROGRAD   e a DTIC ofertarão no próximo dia 31 curso que facilitará 
a utilização da plataforma pelos docentes; que a Pró-reitoria está 
promovendo atualmente o 4º ciclo de webinários Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - Desafios no Moodle UNIPAMPA com ótima participação dos 
servidores. Disse estar muito satisfeito com a chamada para monitoria digital 
que será lançada dando oportunidade a 2 bolsistas por curso a fim de darem 
suporte aos discentes matriculados nas componentes curriculares na forma 
do ensino remoto emergenciais. 

O Presidente informou que o Vice-Reitor foi agraciado com o título de Amigo 
Emérito do Exército, em Uruguaiana, em reconhecimento ao  trabalho do 
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Professor Marcus Querol e da UNIPAMPA; ressaltou a parceria da Instituição 
com o Exército principalmente agora, no combate à Covid efetivando ainda 
mais as ações. Informou também a participação no INOVA RS, quando 
foram relatadas as experiências da Universidade na área da inovação em 
todos os campi; a visita do Vice-reitor juntamente com a equipe diretiva do 
Campus Santana do Livramento no Quilombo Ibicuí da Armada quando 
fizeram a entrega de 100 litros de álcool produzido na UNIPAMPA; que no 
Quilombo das Palmas, aqui de Bagé, a Gestão e Direção do Campus Bagé 
farão amanhã a entrega de mais 100 litros;  que além do álcool também 
estão entregando máscaras; que na próxima semana a ação será junto a 
uma aldeia indígena. Finalizando o Presidente informou que todas  as ações 
estão disponíveis nos canais digitais utilizados pela Universidade.  

 

3. Informações dos Conselheiros:  não houve. 

 

4. Inclusões e Exclusões:   

4.1 O conselheiro Rubem de Ávila Jr solicitou inclusão de esclarecimentos 
sobre Encargos Docentes. 

Resultado:  Aprovado por UNANIMIDADE o pedido de inclusão.  

 

5. Pautas do CONSUNI:  

5.1: Conselheira Carla Sehn – Política de Criação de Cursos: o assunto foi 
tratado  juntamente com o item 1.1. 

  

6. Apreciação de Atas  

6.1 Origem:  Secretaria do CONSUNI. Objeto:  Ata da 32ª RE.   

6.2 Origem:  Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 35ª RE.  

O Presidente propôs a votação em bloco dos itens 6.1 e 6.2, com o que os 
conselheiros concordaram. 

Resultado:  aprovados os itens 6.1 e 6.2 com a abstenção do conselheiro 
Walker Pincerati. Ausente no momento da votação a conselheira convocada 
Rosemeri dos Santos. 

 

7. Comissão de Planejamento e Orçamento.  

7.1 Processo: 23100.022751/2019-72. Origem:  Gabinete da 
Reitoria. Objeto:  Relatório de Gestão 2019. Parecer CPO: favorável à 
aprovação. 

Manifestaram-se: a Pró-reitora de Planejamento e Infraestrutura Viviane 
Kanitz Gentil;a representante da CPO, conselheira Ana Luísa de Souza 
Soares e o conselheiro Juan del Aguila. 

Resultado: Aprovado com 28 votos favoráveis. Abstiveram-se os 
conselheiros: Thiago Beuron, Ana Cristina Rodrigues, Rafael Schmidt, 
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Ronaldo Colvero, Cristine Schwanke, Algacir Rigon, Edson Paniágua, 
Jefferson Marçal, Walker Pincerati, Aline Rodrigues, Beatriz da Silva, Isabelle 
da Silveira e Yuan Tong. Voto contrário do conselheiro Juan del Aguila. 
Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Aline 
Balladares, Rubem de Ávila Jr, Carlos Garcia, Graciela Sutério, Ewerton 
Ferreira e Rosemeri dos Santos. 

Às 12 horas e 40 minutos a reunião foi suspensa e reiniciada às 14 horas e 
05 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, 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 Mello. As representantes das Comissões Superiores: CSE, Raquel 
Potter Garcia; CSP, Ana Carolina Gomes Miranda e CSExt, Cristine 
Machado Schwanke. Os Pró-reitores: PROAD, Fernando Munhoz da Silveira, 
PROGEPE, Charles Quevedo Carpes; PROPLAN, Viviane Kanitz Gentil; 
PROPPI, Fabio Gallas Leivas; PROGRAD, Pedro Daniel da Cunha 
Kemerich; PRAEC, Edward Frederico Castro Pessano e PROEXT, Paulo 
Rodinei Soares Lopes. Os representantes docentes: Algacir José Rigon, 
Altacir Bunde, Ana Luísa de Souza Soares, Antônio Cleber da Silva 
Camargo, César André Luiz Beras, Edson Romário Monteiro Paniágua, Eloir 
Míssio, Ivonir Petrarca dos Santos, Jeferson Francisco Selbach, Jefferson 
Marçal da Rocha, Mateus Guimarães da Silva e Rubem Samuel de Ávila Jr. 
Os representantes TAEs: Bárbara Viero Noronha, Carlos Alberto Xavier 
Garcia, Cíntia Saydelles da Rosa, Graciela Marques Sutério e Paulo Eduardo 
Santos Paiva. Os representantes 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: Chiara Valsecchi, Juan 
Saavedra del Aguila e Silvana Peterini Boeira. 

 

8. Gabinete da Reitoria  

8.1 Processo:  23100.007295/2020-45. Origem:  DAIINTER/Divisão de 
Convênios. Objeto: Aprovar o ato nº 11/2020 assinado ad referendum do 
Conselho Universitário referente ao Acordo de Cooperação entre a 
UNIPAMPA e o Banco Santander S/A - Santander Universidades. Parecer 
CR U-S: favorável à aprovação. 

Manifestou-se o conselheiro Algacir Rigon, parecerista do processo. 

Resultado:  Aprovado com 39 votos favoráveis. A conselheira Raquel 
Potter justificou a abstenção em razão de ter caído a conexão. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Ana Cristina Rodrigues, 
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Rafael Schmidt, Ana Carolina Miranda, Pedro Kemerich, Jeferson Selbach e 
Yuan Tong. 

 

9. Comissão de Relações Universidade-Sociedade.  

9.1 Processo:  23100.023187/2019-13. Origem:  DAIINTER/Campus 
Santana do Livramento. Objeto:  Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA 
e a Facultad de Ciencias Sociales da Universidad de la Republica (UdelaR), 
no âmbito da pós-graduação em Relações Internacionais, objetivando mútuo 
assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão. Parecer CR 
U-S: Favorável à aprovação. 

Manifestou-se o conselheiro Edson Paniágua, parecerista do processo. 

Resultado:   aprovado com a abstenção da conselheira Ana Carolina 
Miranda. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: 
Ewerton Ferreira e Yuan Tong. 

 

10. Comissão Eleitoral Geral  

10.1 Processo: 23100.005782/2020-01. 
Origem:  CEG/CONCUR. Objeto:  Edital de Eleição de Representantes para 
o Conselho Curador (CONCUR) da UNIPAMPA. 

A conselheira Bárbara Viero de Noronha, Presidente da Comissão Eleitoral 
Geral fez uma breve explanação sobre o processo eleitoral. Também se 
manifestou a conselheira Aline Balladares. A Presidente da CEG solicitou 
alterações nos itens 1.2.2 e 1.2.3; e a inclusão dos itens 5.3.3 e 5.3.4, que 
passam a ter a redação: 

"1.2.2  – Três (3) vagas para representação dos servidores técnico-
administrativos em educação, sendo uma (1) vaga titular e duas (2) vagas 
suplentes; 
1.2.3 – Três (3) vagas de representação dos discentes, sendo uma (1) vaga 
titular e duas (2) para a suplência;"  

"5.3.3 - Cada integrante do CONSUNI, presente na reunião de eleição, votará 
em até cinco (5) docentes, um (1) técnico-administrativo e um (1) discente. 
5.3.4 - A chave que será recebida por cada eleitor pelo e-mail institucional 
terá validade de 10 (dez) minutos após o recebimento para efetivação do 
voto."  

Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE com as alterações e inclusões 
solicitadas. Com problemas de conexão à internet estavam ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Ronaldo Colvero e 
Ewerton Ferreira. 

 

11. Assuntos Gerais:  

11.1 O conselheiro Rubem Samuel de Ávila Júnior informou que em reunião 
no Campus São Gabriel verificaram que os encargos docentes, do modo 
como estão postos, demonstram fragilidades que precisam ser 
aperfeiçoadas; situação onde componentes curriculares apresentam carga 
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horária prática elevada e que os docentes não aprovam a oferta desses 
componentes de modo remoto; situações onde os docentes não atenderão 
aos encargos postulados, decorrentes de particularidades pedagógicas e 
também referentes a uma situação emergencial como dos docentes que 
estão trabalhando na análise das amostras da Covid. O conselheiro 
questionou como ficam essas situações em relação à progressão. O Pró-
reitor Charles explicou que os docentes deverão ser realocados para 
atuarem em componentes teóricos e que, em não havendo essa 
possibilidade, a PROGRAD já sinalizou com a possibilidade de criação de 
componentes curriculares complementares de graduação a fim de o 
professor poder cumprir a carga horária. Em relação aos que estão atuando 
em análises, informou que o assunto será analisado pela CPPD e PROGEPE 
nos próximos dias. O Pró-reitor Pedro Kemerich  lembrou que a 
complementação da carga horária pode ser feita através de orientação de 
TCCs, estágios, além da criação de CCGCs junto aos NDEs. A conselheira 
Raquel Potter perguntou em que semestre será contabilizada a carga horária 
de aulas práticas; também solicitou que contemplem no documento que no 
próximo semestre os docentes que têm carga horária prática possivelmente 
ultrapassarão os 20 créditos; se os docentes que têm hoje entre 15 e 16 
créditos também duplicarão ou somente os que estiverem abaixo das 8 
horas. O conselheiro Jefferson Marçal apresentou a questão de docentes 
que não ofertaram disciplinas por vários motivos e que agora, com os ajustes 
das matrículas terão que em 3 dias fazer a adaptação de componentes 
curriculares. O conselheiro Edson Paniágua ressaltou a importância de 
deixarem bem caracterizadas as peculiaridades de cada curso; que as 
práticas estão comprometidas e precisam ser pontuadas a fim de não 
causarem prejuízo a todos. Lembrou que a carga de trabalho os 
coordenadores acadêmicos e de cursos triplicou, haja vista que muitos 
ministram de duas a três disciplinas. O conselheiro César Beras ressaltou 
que estas diretrizes têm como função proteger os profissionais e fez 3 
questionamentos: como fica a ficha funcional das pessoas que não têm 
condições de ofertar nenhum componente curricular; como fica a situação de 
docentes que substituem docentes em afastamento e como fica a carga 
horária na volta quando os docentes terão que ofertar todas as suas 
disciplinas. A conselheira Ana Cristina Rodrigues  questionou sobre a média 
da carga horária durante o interstício da progressão que não pode ser inferior 
às 8h/aula e a outra situação é justamente o oposto, quando o docente 
exceder a sua carga horária máxima a fim de não gerar um passivo 
trabalhista tanto em relação aos servidores efetivos como aos substitutos. 
Em relação ao recesso e compensação disse que a portaria é muito 
genérica, que se refere aos servidores em geral e que tem o entendimento 
que os docentes têm uma natureza de atividade diferente, uma relação com 
a carga horária diferente que não se inclui nesse processo de compensação 
de horas. O conselheiro Edson Paniágua disse que essas orientações para 
normatizar os encargos docentes estão surgindo no processo em andamento 
e que a manifestação da conselheira Ana Cristina é muito pertinente, que 
precisam ver se há pesquisa, extensão ou mesmo gestão e salientou sua 
preocupação em relação aos docentes substitutos. A conselheira Ana Luísa 
Soares disse que é o momento de assumirem responsabilidades, que 
quando discutiram as AEREs sempre foi questionado como ficariam os 
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encargos e que nada foi mostrado a respeito; que houve a aprovação do 
calendário e das AEREs sem efetivamente saberem como ficariam os 
encargos; que no seu entendimento fica implícito que a oferta das AEREs, 
pelo menos neste primeiro semestre, respeitando as 8h/aula de encargos 
mínimos exigidos e com realocação da carga horária dos professores com 
atividades práticas flexibilizando outras possibilidades de ofertas,; que isso é 
muito complicado. Questionou se é o momento adequado para criarem uma 
regra de encargos, pois considera que isso compromete a própria 
distribuição de professores em relação aos componentes ofertados 
habitualmente.; se não seria mais adequado manter a condição mais flexível 
respeitando as 8 horas de encargos de ensino e flexibilizando a condição de 
encargos para a progressão. O conselheiro Altacir Bunde considera a 
proposta confusa, que não atende todos os problemas que deverão enfrentar 
e disse que precisam encontrar alternativas para um encaminhamento. O 
Presidente esclareceu que o trabalho foi realizado com base na legislação 
vigente e que várias possibilidades foram discutidas com o intuito de 
flexibilizarem para as diversas particularidades, mas que todo o preparo foi 
feito para as 8 horas de ensino, pesquisa, extensão e gestão; que neste caso 
específico existe uma questão legal, que precisam estar seguros em relação 
à progressão dos professores; que tudo o que foi colocado tem como base 
um princípio legal, inclusive com consulta ao CNE, ao SIPEC e outras 
universidades a fim de terem respaldo legal  O Vice-presidente disse que a 
ideia foi que nesse tempo de pandemia, com observação aos critérios do 
ensino remoto, pudessem também observar os critérios que têm com os 
docentes diariamente que passam por ensino, pesquisa, extensão e outras 
atividades, entendo que todas as demais são preparação de aulas e que 
fazem parte da DE; que é uma proposta passada por todos os meios legais a 
fim de dar segurança jurídica. O Presidente registrou que a preocupação da 
conselheira Ana Cristina é pertinente e que pode gerar um passivo em todo o 
quadro efetivo e que precisam estar atentos. O conselheiro Rubem salientou 
que o objetivo deste Conselho é tentar as diferentes visões e, inclusive 
vislumbrar possíveis ações negativas geradas em um futuro; que se há a 
possibilidade de utilizarem encargos docentes anteriores quando do 
afastamento para doutorado, questionou se neste período excepcional  não 
seria o momento de possibilitar a utilização de uma média do período pré-
pandemia para contabilizarem os encargos docentes, evitando possíveis 
danos trabalhistas. O Presidente disse que todas as propostas estão sendo 
contabilizadas para buscarem amparo jurídico. O Pró-reitor Charles Carpes 
disse que encargos docentes compreendem ensino, pesquisa, extensão, as 
atividades de gestão e o docente efetivo, salientando que a Instituição ainda 
não possui uma normativa que descreva detalhadamente a contabilização 
desses encargos; que o que existe hoje trata sobre o ensino e é em cima 
disso que há margem para poderem atuar; que não há possibilidade de 
aumentar a carga horária de ensino e diminuir em pesquisa ou extensão. Em 
relação aos docentes substitutos, sem possibilidade de pesquisa e extensão, 
a proposta é que às 10 horas sejam transformadas em 20 horas, sendo que 
nem o docente efetivo ou substituto podem exceder essas 20 horas; e assim 
entra o trabalho das comissões de curso para fazer esse remanejo da carga 
horária a fim de que o professor não fique sobrecarregado. Finalizou dizendo 
que este Conselho é soberano na decisão, desde que com amparo jurídico, 
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para aprovar e, inclusive, alterar a proposta; e que a continuidade do debate 
depende do entendimento dos conselheiros. O conselheiro Pedro Kemerich 
complementou dizendo que é preciso compreenderem as peculiaridades 
dos campi, de modo a contemplarem o maior número de docentes. O 
conselheiro Paniágua trouxe que a demanda da sociedade e dos alunos pela 
falta de professores é de, no mínimo, de 8 a 12 horas/aula por semestre e 
que é preciso regular essa situação para não penalizar ninguém. O 
Presidente salientou que o período não é normal e que é preciso haver 
flexibilidade tanto da parte dos docentes, técnicos e discentes; que 
concessões precisam ser feitas. A conselheira Ana Luísa disse que o 
momento é de aprendizado, que o maior cuidado deve ser com as 
particularidades dos cursos e com os encargos para docentes substitutos e, 
principalmente com o compromisso com os discentes. A conselheira Raquel 
Potter disse entender que a PROGEPE e a Reitoria têm as melhores  
intenções, mas que até a apresentação de um documento formal não poderá 
apresentar aos colegas; considera que há a necessidade de uma 
flexibilização e que não há a possibilidade de modificar a oferta. O 
conselheiro Fabio Leivas observou que independente do trabalho que 
estejam desenvolvendo a legislação exige carga horária mínima e que não 
podem desconsiderar isso. O conselheiro Altacir salientou que a 
preocupação é com os colegas envolvidos em várias ações e com os que 
não conseguiram ofertar qualquer componente curricular e sugeriu que 
os campi realizassem um levantamento para saber quantos e quais os 
docentes envolvidos em pesquisas e outras atividades e aqueles que não 
conseguiram fazer oferta de disciplinas e, a partir daí, que se criem critérios a 
fim de que ninguém seja penalizado. A conselheira Ana Cristina disse que as 
indicações da PROGEPE são positivas, dadas às condições de que o ensino 
remoto emergencial precisarão dobrar a carga horária dos componentes, 
mas que com muita insegurança jurídica em relação ao processo. Entretanto, 
se houve a orientação para que cada professor mantivesse suas 8 
horas mínimas que garantem sua progressão, todos os professores nessas 
condições dobrariam sem ultrapassar a carga horária máxima.  Salientou que 
as disciplinas já foram ofertadas, que as matrículas já estão sendo feitas e 
que o bom senso precisa imperar neste momento de exceção e solicitou 
especial atenção aos professores substitutos, para que não ultrapassem as 
10 horas de encargos docentes. Finalizando disse que lamentava a inversão 
do processo aprovando o calendário acadêmico para só então debaterem as 
normas dos encargos; que é urgente a criação de uma normativa a fim de 
não penalizarem os envolvidos em pesquisa e extensão, mesmo que isso 
signifique suspender algum componente para que não haja excesso de carga 
horária.   

O Presidente Roberlaine Ribeiro Jorge agradeceu a todos pelas 
contribuições; disse que é preciso haver convergência e que em qualquer 
das conjunturas aparecerão situações novas com necessidades  alternativas; 
que a Gestão vem trabalhando na busca de segurança jurídica. 

O Vice-presidente Marcus Querol ressaltou a preocupação da Reitoria no 
sentido de proteger os docentes durante esse período que durar a pandemia. 
Disse que o momento é único e que precisam flexibilizar, adequar os ajustes 
que se fazem necessários, respeitar o que os campi vêm realizando nas 
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ofertas de componentes curriculares e na organização dos professores 
e aprimorar as ações a fim de atingirem os objetivos da Universidade, mas 
sempre com o respaldo da Procuradoria Federal/UNIPAMPA e também 
agradeceu pelo envolvimento de todos os conselheiros. 

O Presidente finalizou dizendo que a PROGRAD e a PROGEPE estão 
acompanhando os encaminhamentos dos campi, sempre pensando na 
flexibilização e nos casos de cada Unidade para chegarem a um 
denominador comum, mas que não podem encarar os encargos docentes 
como se fosse um semestre normal; que todos buscam o melhor para a 
Universidade e principalmente, um ensino de qualidade para todos os nossos 
discentes.  

Nada mais havendo a tratar, às 16 horas, 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, 
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