
 

 

ATA Nº 94 - 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVE RSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Data: 24 de setembro de 2020. 
Via Webconf 

Horário: 8 horas e 55 minutos. 
 

Participantes:  

Reitoria: Roberlaine Ribeiro Jorge (Presidente), Marcus Vinícius Morini Querol (Vice-
Presidente); os Diretores das Unidades: Alegrete, Cláudio Schepke; Bagé, Cláudio 
Sonáglio Albano; Ricardo Machado Ellensohn no exercício da direção do Campus 
Caçapava do Sul; Dom Pedrito, Thiago Antônio Beuron; Itaqui, Carla Pohl Sehn; 
Jaguarão, Ana Cristina da Silva Rodrigues; Santana do Livramento, Rafael Vitória 
Schmidt; São Borja, Fabiano Pimentel Torres no exercício da direção do Campus São 
Gabriel  e Raquel Potter Garcia no exercício da direção do Campus Uruguaiana; os 
representantes das Comissões Superiores:  Elenilson Freitas Alves (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), Cháriston André Dal Belo Pró-reitor 
Adjunto (PROPPI); Pedro Daniel da Cunha Kemerich (PROGRAD), Edward Frederico 
Castro Pessano (PRAEC) e Paulo Rodinei Soares Lopes (PROEXT); os representante 
docentes: Algacir José Rigon, Altacir Bunde, Ana Luísa de Souza Soares, Antônio 
Cleber da Silva Camargo, César André Luiz Beras, Chiara Valsecchi, Edson Romário 
Monteiro Paniágua, Eloír Míssio, Ivonir Petrarca dos Santos, Jeferson Francisco 
Selbach,Jeffferson Marçal da Rocha, Juan Saavedra del Aguila, Matheus Guimarães 
da Silva,  Silvana Peterini Boeira e Walker Douglas Pincerati; os técnico-
administrativos em educação: Bárbara Viero de Noronha, Carlos Alberto Xavier 
Garcia, Cíntia Saydelles da Rosa, Graciela Marques Sutério e Paulo Eduardo Santos 
Paiva; os discentes: Aline da Silva Rodrigues, Beatriz Sales da Silva, Ewerton da Silva 
Ferreira, Isabelle Ávila da Silveira e Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong e a 
representante da Comunidade Externa, Rosemeri Martins dos Santos. 

Justificaram a ausência  os conselheiros convocados: Aline Lopes Balladares, Elena 
Maria Billig Mello, Ronaldo Bernardino Colvero, Fabio Gallas Leiva, Ewerton da Silva 
Ferreira e Rosemeri Martins dos Santos. 

Pauta  

1. Posse Novo Conselheiro:  

1.1 O Presidente deu posse ao Professor Cháriston André Dal Belo, Pró-reitor Adjunto 
da PROPPI. 

2. Informes da Reitoria  

2.1 O Presidente solicitou que todas as comissões permanentes e especiais, para 
melhor organização do trabalho e construção das pautas, elaborem e apresentem um 
cronograma das suas reuniões até o dia 28 do corrente mês a fim de que todos 
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possam acompanhar. Ressaltou que isso evitará atos ad referendum, que as pautas 
poderão seguir um fluxo normal com um debate amplo e democrático. 

2.2 Edward Pessano, Pró-reitor da PRAEC informou que a Comissão Permanente de 
Política e Assistência Estudantil reúne-se ordinariamente na primeira terça-feira do 
mês; informou, também, sobre o Programa de Inclusão Digital, projeto aprovado junto 
Ministério Público do Trabalho, quando teve a gratificante oportunidade de conhecer 
as aldeias, comunidades quilombolas quando da entrega dos computadores aos 
discentes que se enquadravam no Programa e já participavam do Plano de 
Permanência e que entraram na Universidade pelas ações afirmativas; que 100% 
desses alunos foram atendidos; que alguns já possuiam computadores e dessa forma 
conseguiram atender alunos ingressantes com deficiência.  

2.3 O Pró-reitor Paulo Lopes informou sobre os editais expedidos pela PROEXT: de 
fotografias com 250 participantes; do concurso de poemas com 900 participantes; 
3 chamadas internas inéditas em andamento: a de divulgação científica; a do 
Geoparque de Caçapava; a de fomento à criação artística para estudantes da 
UNIPAMPA; também os editais do PROFOR e PROFEXT. 

2.4 Pedro Kemerich da PROGRAD comunicou sobre a Chamada Interna para Bolsas 
de Monitoria de Apoio à Produção de Materiais Educacionais Digitais Acessíveis com 
inscrições abertas até 28 de setembro, que proporcionará um material de excelente 
qualidade aos alunos; que maiores informações podem ser obtidas na página da 
PROGRAD. 

2.5 Cháriston Dal Belo da PROPPI: informou do projeto capitaneado pela UNIPAMPA 
junto ao Programa INOVA RS, para desenvolvimento das atividades de inovação e 
empreendedorismo nas Regiões da Campanha e Fronteira Oeste, lançado pela 
Secretaria de Inovação e Tecnologia (SIT), contemplado para aquisição de 
equipamentos e contratação de 3 bolsistas; que no dia 14 de outubro acontecerá um 
debate aberto, promovido pela SIT de alternativas para acelerar o desenvolvimento 
nessas Regiões.  

3. Informações dos Conselheiros  

3.1  O conselheiro Juan del Aguila solicitou ajuda para 15 discentes do Campus Dom 
Pedrito que se encontram em situação de  vulnerabilidade alimentar; que o Campus 
está fazendo um trabalho solidário com a aquisição de cestas básicas, mas entende 
que esse é um problema que deve ser resolvido pela Gestão. O Presidente disse que 
a Gestão está atenta a esses casos e solicitou  que o conselheiro acione o NuDE do 
Campus e a PRAEC para oficializar e buscarem uma solução permanente e não 
paliativa; informou que o Pró-reitor da PRAEC já acionou a equipe.  

3.2 A conselheira Carla Sehn sobre a Comissão da Política de Cursos disse que estão 
ajustando o cronograma a fim de darem andamento ao tema; externou sentimentos à 
família Pitangueira pelo falecimento do senhor Pedro Monteiro Lopes, empresário do 
setor do arroz e da raça Bradford na região e que sempre foi um grande parceiro da 
UNIPAMPA. O Presidente solicitou que a conselheira estendesse os sentimentos da 
Reitoria à família. 

3.3 A conselheira Isabelle da Silveira também externou sentimentos aos familiares, 
aos amigos e à comunidade do Campus Jaguarão pelo falecimento da Manoela 
Renata Araújo Chagas, que era egressa da UNIPAMPA e cursava especialização em 
Gestão da Educação; também à família, amigos e comunidade do Campus Itaqui pelo 
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falecimento do discente Delamar Nunes Peres do Curso de Licenciatura em 
Matemática. O Presidente lamentou os falecimentos e externou sentimentos a todos . 

4. Inclusões e Exclusões de Pauta  

4.1 A conselheira Chiara Valsecchi solicitou que a DTIC informe sobre as mudanças 
da plataforma Gsuite que afetam algumas configurações do googlemeet; que a partir 
de 30 de setembro não mais haverá a possibilidade de gravações de aulas que 
acontecem nessa plataforma e se a UNIPAMPA já está pensando algo substituição a 
isso. 

4.2 O conselheiro Algacir Rigon disse que se trata de um tópico sobre a participação 
dos alunos nas comissões do CONSUNI. 

4.3 O conselheiro Jefferson Marçal solicitou esclarecimentos sobre a resolução de 
promoção para professor titular,  como está o andamento processo para que possa ser 
apreciado na próxima reunião deste Conselho. 

O Presidente ressaltou a importância do assunto e disse que a Comissão formada 
para tratar do assunto deverá trabalhar com as demandas que receberem. 

Resultado:  todas as inclusões foram aprovadas por UNANIMIDADE. 

5. Pautas CONSUNI  

5.1 A conselheira Carla Sehn solicitou esclarecimentos sobre o processo 
23100.002482/2019-28 de revisão do Estatuto e do Regimento Geral referente à troca 
de nomenclatura de "Coordenador Acadêmico" demandada pelos coordenadores 
acadêmicos das Unidades, em razão do grande número de atribuições inerentes ao 
cargo; para diminuir ou diluir com a direção essas atribuições a fim de que sejam mais 
bem atendidas.  Disse que a proposta inicial era alterar de "Coordenador Acadêmico" 
para "Diretor Adjunto"; que o processo chegou ao CONSUNI e retornou à PROGEPE 
que era a origem. A conselheira solicitou que fosse dado andamento ao processo; 
salientou que houve uma comissão que revisou o Estatuto e o Regimento e que foi 
desconstituída. Questionou se a atual Gestão dará prosseguimento à revisão do 
Estatuto e do RG, uma vez que há muitas outras questões trabalhadas pela 
mencionada comissão e que são bem pertinentes e necessárias.  

Manifestaram-se os conselheiros: Juan Paniágua, Altacir Bunde, Cristine Schwanke, 
Ricardo Ellensohn, o Presidente Roberlaine Ribeiro Jorge, o Pró-reitor da PROGEPE 
Charles Carpes e Edson Paniágua. 

Encaminhamento:  formar um GT para articular junto à Secretaria do CONSUNI, 
PROGEPE, PF, ao GR para que retorne à CRN com mais subsídios, considerando-se 
que em 2018 havia uma realidade e agora em 2020 há outra; tudo isso em relação 
às possibilidades de contratações e a banco equivalente, condições que 
momentaneamente impedem que uma resolução seja implementada. Esse 
GT também deverá apresentar cronograma de atuação para acompanhamento. Os 
conselheiros concordaram com a indicação de que o GT seja coordenado pelo Pró-
reitor da PROGEPE Charles Carpes. O Presidente salientou que pela importância e 
impactos que advirão o assunto merece uma reunião extraordinária. 
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6. Apreciação de Atas  

6.1 Origem:  Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 33ª Reunião Extraordinária do 
CONSUNI, realizada em 09 de julho de 2020, via webconf. 

6.2 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto:  Ata da 34ª Reunião Extraordinária do 
CONSUNI, realizada em 24 de julho de 2020, via webconf. 

6.3 Origem:  Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 93ª Reunião Ordinária do 
CONSUNI, realizada em 27 de agosto de 2020, via webconf. 

Resultado: Aprovados por UNANIMIDADE os itens 6.1, 6.2 e 6.3 com as alterações 
solicitadas na Ata 93 (item 6.3). Ausente no momento da votação a conselheira 
convocada Graciela Sutério.  

A Secretaria do CONSUNI registra que o voto contrário do conselheiro Juan del Aguila 
no item 7.1 da Ata 93 foi em função da Conclusão emitida pela Auditoria Interna 
(documento nº [12]-0294206) ao avaliar dito Relatório e pelo Parecer nº 
1/2020/CONCUR/UNIPAMPA (documento nº [15] - 0296969) do 
processo 23100.022751/2019-72 do Relatório de Gestão 2019.  

7. Gabinete da Reitoria  

7.1 Processo:  23100.005126/2020-08. Origem:  CPPD/Campus São Gabriel. Objeto:  
Aprovar o ato nº 12/2020, assinado ad referendum do Conselho Universitário: 
Homologação do Indicado Suplente do campus São Gabriel (André Carlos Cruz 
Copetti), para a composição da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), 
designada pela Portaria CONSUNI nº 06/2019. 

Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. 

A conselheira Cíntia Saydelles comunicou que a conselheira Graciela Sutério está sem 
conexão de internet. 

8. Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR U-S) 

8.1 Processo:  23100.005447/2020-02. Origem:  PROAD/Divisão de Gestão de 
Convênios. Objeto:  Termo de Cooperação Técnica entre a UNIPAMPA e o Banco do 
Brasil S/A. Parecer CRU-S:  Favorável à aprovação.  

O conselheiro e membro da CR U-S, Paulo Rodinei Soares Lopes, fez a leitura do 
parecer do processo 8.1, cuja relatoria foi realizada pelo conselheiro Walker Pincerati, 
recomendando que o processo seja feito via Edital, que seja instruído com o histórico 
do relacionamento e de movimentação, considerando-se que se trata de um processo 
de renovação, referenda o Parecer 0098/2020/PFUNIPAMPA/PGF/AGU e se 
manifesta FAVORÁVEL à celebração do Acordo. O conselheiro Juan del Aguila 
questionou se todos os apontamentos feitos pela PF/UNIPAMPA estavam atendidos. 
O conselheiro Paulo Lopes informou que sim. 

8.2 Processo:  23100.000216/2020-02. Origem:  Campus Uruguaiana/ 
DAIINTER. Objeto:  Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Universitá de 
València, objetivando o regime de cotutela internacional. Parecer CRU-S:  Favorável à 
aprovação. 
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O conselheiro Paulo Lopes, parecerista do processo, comentou que o processo 
atendeu todas as exigências legais e que a CR U-S é favorável à aprovação. 

O conselheiro Juan ressaltou que na cláusula 6ª, item III do referido acordo consta que 
"As despesas relativas à banca serão de responsabilidade da universidade que 
sediará a defesa;" e que entende que por ser com tutela essa defesa poderá ser tanto 
na UNIPAMPA como na Espanha; que pelo que tá escrito essas despesas seria de 
responsabilidade da UNIPAMPA, porém, na cláusula 5ª consta que não haverá 
transferência de recursos; que tudo isso o deixou confuso.  

O conselheiro Paulo Lopes explicou que as avaliações serão realizadas através de 
uma banca online, ou seja, sem custo. O conselheiro Juan solicitou que isso fique 
registrado no documento. 

O parecerista Paulo Lopes disse que não vê problemas em acrescentar essa 
observação no Acordo. 

Resultado: aprovados por UNANIMIDADE os processos constantes nos itens 8.1 e 
8.2.  

A conselheira Carla Sehn questionou se a votação foi feita considerando a alteração 
da referida cláusula. O Presidente esclareceu que a votação foi considerando a 
alteração solicitada. 

9. Comissão Eleitoral Geral (CEG)  

9.1 Processo: 23100.018823/2019-87. Origem:  CEG. Objeto:  Edital complementar 
de Eleição de representantes para o Conselho Coordenador de Bibliotecas da 
UNIPAMPA. 

Manifestou-se a conselheira Bárbara Viero de Noronha, Presidente da CEG. 

Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. 

10. Assuntos Gerais  

10.1 Sobre a solicitação feita pela conselheira Chiara sobre a plataforma GSUITE, o 
servidor Robson Gonçalves, Diretor da DTIC esclareceu que a Google realizou 
algumas alterações e que no googlemeet, especificamente, foram realizadas algumas 
melhorias e algumas limitações. Entre as limitações, que se iniciam a partir de 1º de 
outubro, está a diminuição do número de participantes e que sobre as gravações estas 
somente permanecerão armazenadas somente por 30 dias e não poderão ser 
compartilhadas fora do domínio; que essa notificação oficial chegou no último dia 
22; que até o momento a ANDIFES, através do Colégio de Gestores de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (CGTIC), tentou negociar esse prazo, porém não houve 
êxito; que amanhã (25/9), será encaminhada uma comunicação a toda a comunidade 
detalhando as limitações, as melhorias e novas funcionalidades, principalmente na 
área de segurança. Disse que a nota orientará, também, sobre as alternativas de 
gravações com softwares livres e complementares; que a Google vai dividir as 
gravações na modalidade premium (que é usada pela UNIPAMPA hoje, indeterminada 
e compartilhada)  e temporárias (30 dias e gratuitas). O Diretor da DTIC resumiu 
dizendo que a partir de 1º de outubro as gravações por 30 dias, sem compartilhamento 
externo e gravações com uso de softwares alternativos; e que as gravações realizadas 



 

Ata 94ª Reunião Ordinária do CONSUNI. 
 

6 

 

até 30/9 não serão retiradas nem apagadas; que outras possibilidades estão sendo 
estudadas. Também utilizamos o Microsoft Office365 for Education, que permite 
reuniões virtuais via Microsoft Team entre outros softwares. A conselheira Chiara 
agradeceu e disse que o não compartilhamento fora do domínio é uma ótima opção. O 
servidor Robson também esclareceu que para eventos maiores, com até 500 
participantes, a UNIPAMPA tem contrato com a ZOOM e que só precisam solicitar 
o agendamento à DTIC. A conselheira Cristine perguntou se ainda é possível o uso da 
RNP ao que foi respondido sobre o problema da capacidade de armazenamento mas 
que pode sim ser usado. O servidor disse que o meet ainda é a melhor opção para as 
aulas e e reuniões internas; que há também o OBS, entre outros, mas que tudo estará 
especificado na nota a ser enviada a todos e  colocado no 
site https://sites.unipampa.edu.br/atendimento/ferramentas-de-
comunicacao/ da central de atendimento da DTIC (atendimento@unipampa.edu.br) 
para esclarecer quaisquer outras dúvidas; que também já estão programados 
treinamentos para uso desses softwares alternativos. O conselheiro Altacir disse ter 
dúvidas sobre a possibilidade de transmissão ao vivo do domínio dentro do Gsuite da 
educação e como funcionará a limitação de ruídos. O Diretor da DTIC explicou 
que realmente não é possível transmissões ao vivo e que todos os servidores têm 
contas institucionais no YouTube podendo deixar disponibilizado por lá. 

10.2 O conselheiro Algacir Rigon fez um apelo sobre a participação dos discentes nas 
comissões de um modo geral; que fiquem atentos ao e-mail institucional; que foram 
abertos outros canais de participação onde as servidoras da Secretaria podem 
acompanhar o registro das reuniões; que a manifestação de todos é sempre bem-
vinda e importante para que o trabalho tenha fluidez; sempre responder e-mails com 
cópia a todos para uma comunicação ampla e justificar a ausência quando não 
puderem participar; que a participação é um aprendizado para todos e que também 
respalda no momento da tomada de decisão. O conselheiro Yuan discorreu sobre as 
responsabilidade e prioridades dos discentes; que durante a elaboração do calendário 
acadêmico tiveram um enorme desgaste físico e mental e que precisaram buscar 
profissionais para tratar da saúde; que estão tentando se adaptar ao ensino remoto, 
além de recebem as demandas dos alunos que estão chegando; que não é que não 
participem, que estão sempre em contato com a Comissão de Assistência Estudantil; 
que quando um participante não pode participar é solicitado que outro representante 
participe; que os discentes não recebem para fazer isso e que todos estão 
empenhados em trabalhar da melhor forma, porém, que no momento atual todos estão 
priorizando a adaptação ao ensino remoto. O conselheiro solicitou considerarem que a 
situação da representação discente é muito diferente da dos demais conselheiros; que 
apesar da Assistência Estudantil muitos dos problemas a Universidade não consegue 
dar suporte; que estão sobrecarregados em razão da quantidade de trabalhos 
solicitados através do ensino remoto; que não entendam como falta de interesse ou de 
responsabilidade, mas que o momento de excepcionalidade está exigindo focarem no 
semestre. O Presidente ressaltou que todos entendem e a importância da colaboração 
mútua e que não ignoram as questões pessoais. 

10.3 O conselheiro Jefferson Marçal solicitou que seja agilizado o processo de 
Professor Titular; que é uma reivindicação do Campus São Gabriel, haja vista já terem 
dois docentes com tempo para promoção e que a UNIPAMPA ainda não possui uma 
normativa sobre o tema; que não podem se ater às questões orçamentárias de 
processos governamentais; que devem acatar o que está na lei. O conselheiro 
salientou a importância do assunto considerando que foi uma conquista da categoria 
colocar a promoção para professor titular para dentro da carreira docente na greve de 
2012; que as questões orçamentárias são importantes, porém pontuais e que a luta 
pela educação e por orçamentos maiores é constante.  O Presidente esclareceu que a 
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questão orçamentária está sendo pensada isonomicamente, não somente em um ou 
dois professores; que precisam que esse direito tenha continuidade e que a Comissão 
foi formada justamente para dar continuidade ao assunto. Sobre o andamento do 
processo o Vice-presidente esclareceu que a proposta está finalizada e sendo 
encaminhada para análise da Procuradoria, que dá a segurança institucional, para 
finalmente ser trazida a este Pleno; aproveitou e agradeceu a toda a equipe de apoio 
na realização desta Reunião. O conselheiro Juan registrou que esta minuta está sendo 
proposta há mais de um ano pela CPPD; disse que em 08 de setembro fez uma 
cobrança via e-mail e que passa a integrar esta ata, ao professor Jeferson Selbach, 
que além de participar da atual Comissão também é Chefe de Gabinete da Reitoria e 
cuja resposta em 08 de setembro foi: "a minuta que está no processo está sendo 
avaliada pelo Gabinete da Reitoria e como terá alterações deverá ir novamente para 
análise na Procuradoria Federal." O conselheiro registrou que os membros da 
Comissão não ficaram à espera e que cobraram as pessoas que têm poder de decisão 
sobre o tema e que, portanto, a minuta não está com a Comissão mas no Gabinete 
como respondido pelo professor Jeferson Selbach, que é o Chefe de Gabinete do 
professor Roberlaine; ressaltou que no ano passado a CPPD se reuniu com o 
Procurador Federal para que analisasse a minuta, já tendo, portanto, um parecer. 
Disse que não entende o motivo de o Gabinete ter represado o processo para nova 
avaliação e que se o GR ia fazer os encaminhamentos não haveria a necessidade de 
uma comissão. O conselheiro Juan pediu esclarecimentos porque até o momento não 
aconteceu nenhuma reunião da Comissão formada para tratar desse assunto; que há 
professores prejudicados economicamente e que os efeitos não serão retroativos, de 
acordo com o parecer da Procuradoria Federal; que outras várias universidades 
criadas depois da UNIPAMPA que já possuem regramento para promoção de 
professor titular; que não entende essa demora e que vale a cobrança feita às 
comissões, mas que isso é um caminho de mão dupla por isso cobra da Gestão, que 
não podem ficar com essa demora em uma minuta que é prioritária para os docentes 
que já possuem o direito e estão sendo prejudicados; salientou que a próxima reunião 
do Conselho só acontecerá em 26 de novembro e que se essa minuta não passar lá, 
ou antes,  ficará claro que não é do interesse da Gestão que ela seja aprovada.   O 
Presidente agradeceu e disse que não há problema em serem criticados ou cobrados, 
mas que não é adequado e não pode aceitar insinuações de que não há interesse por 
parte da Gestão; pediu que o conselheiro seja cuidadoso em fazer ilações; que 
trabalham para sempre responder da melhor forma e que a celeridade deve sim ser 
aplicada considerando a importância do assunto e minimizando ao máximo os 
prejuízos das pessoas envolvidas. O conselheiro Jeferson Selbach esclareceu que 
como Chefe de Gabinete nunca se furtou de esclarecer as questões para a Comissão 
e para todos, que responde em tempo bastante hábil a todas as demandas enviadas 
ao Gabinete; que o processo foi enviado primeiramente para a PROGRAD e não para 
o Gabinete; que muitas vezes os fluxos não são os mais corretos fazendo com que 
não haja uma resposta imediata. O conselheiro lembrou que a CPPD é 
uma Comissão de assessoria à Reitoria, não tendo o poder e a prerrogativa de fazer 
encaminhamentos sem passar pelo Gabinete; que o processo realmente passou pela 
Procuradoria Federal, mas que não é feita uma análise administrativa, ainda mais 
quando não lhe são demandadas dúvidas jurídicas e que possam incorrer em atos 
administrativos vedados; que solicitou à Secretaria do CONSUNI a devolução desse 
processo de professor titular para que o GR se manifestasse já que a CPPD não o 
tinha encaminhado ao Gabinete; que foi realizada uma revisão minuciosa dessa 
proposta da CPPD; que é apenas uma organização da minuta e não a versão final, 
cabendo à Reitoria encaminhar. Explicou que após a análise jurídica a proposta foi 
demandada à PROGEPE em alguns pontos, além da questão orçamentária; que a 
progressão e a promoção são direito do servidor, porém necessitam de amparo 
jurídico bastante claro e tramitação especificada; que para a vaga de professor titular 
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serão feitos estudos anuais para que se saiba qual o quantitativo de impacto e de 
vagas que serão abertas; antecipando um pouco a proposta disse que não será 
possível a promoção automática como ocorre no caso de professor associado e de 
professor adjunto. Sobre os dois docentes que estão em condições de receberem a 
promoção disse que, até pelo ano de criação da UNIPAMPA, devem ter vindo 
redistribuídos de outros locais como Adjunto II ou III que agora estariam chegando a 
professor titular; que quem iniciou em 2006 agora está iniciando em Associado IV só 
terá essa condição daqui a  2 anos; que estão finalizando a proposta que inclusive já 
passou por revisão textual, devendo agora, ir para análise da Procuradoria Federal 
com um ato explicativo dos itens propostos e com isso apresentando ao CONSUNI 
uma proposta com amparo jurídico da legislação; que fazer essa análise jurídica prévia 
exime uma discussão sem esse amparo jurídico. Cientificou aos conselheiros que por 
força de um decreto todas as resoluções e normativas publicadas pelas Unidades 
Acadêmicas e Administrativas da Instituição terão que ser revisadas; que foram 
detectadas algumas questões que infringem a lei e que, se não corrigidas, poderão 
gerar judicialização  com encargos financeiros contra a UNIPAMPA; isso pode gerar 
atos de improbidade administrativa, o que devemos evitar. Salientou que não estão 
impedindo a promoção, já que ela é um direito, mas que depende de aprovação e de 
todo um processo; que se alguém se considerar prejudicado deverá entrar 
judicialmente e, se um juiz determinar que a Instituição promova a banca, isso será 
feito, porém, que no momento não há amparo jurídico para tal.  O Presidente fez 
questão de esclarecer que o processo não está represado e que é 
necessária atenção, pois quando se fala em responsabilização não é de um único 
CPF, mas uma responsabilidade de todos os conselheiros. Disse que é fundamental a 
importância do assunto, que é um direito, porém que  é essencial terem segurança 
jurídica. O Vice-presidente disse que os direitos conquistados não podem se perder, 
que o trabalho está sendo finalizado e será trazido a este Conselho com a segurança 
que todos desejam; que na próxima semana a proposta será encaminhada a todos os 
membros da Comissão para os ajustes finais e após para uma última análise jurídica; 
que após toda essa tramitação poderá ser marcada uma reunião extraordinária para 
democraticamente deliberarem sobre o assunto. O conselheiro Edson Paniágua disse 
perceber que a grande questão é sobre o impacto orçamentário e que somente nesse 
debate é poderão ver como fazer ao longo do tempo;  que é um direito da carreira, 
mas que também há a questão "de governo", como se colocam diante do que está 
posto, que é preciso outros movimentos além dos ajustes que estão sendo feitos aqui, 
a garantia de direitos, a luta pela universidade pública e de qualidade. O Presidente 
disse que não é somente a questão orçamentária, que há outros limites pelos quais 
estão lutando nas mais diversas esferas, que é o teto de número de professor 
equivalente; que o impacto no banco de professores equivalentes e substitutos é uma 
análise muito complexa. 

Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 40 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://www.youtube.com/channel/UCVwl0BMh0V4bxNQTYc5aJEQ. 

Roberlaine Ribeiro Jorge, 
Presidente. 

 
 

Sara Mascarenhas Tarasuk, 
Secretária Executiva do CONSUNI. 


