
 

 

ATA Nº 95 – 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVE RSITÁRIO 
(CONSUNI) DAUNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

                                                                                                                                
                                                                            Data:  30 de novembro de 2020 

                                                                                                         Via Webconf 
                                                                                                                                

                                                            Horário: 8  horas e 45 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, Muriel Pinto no Exercício da Direção; 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. Os Pró-reitores: PROAD, Fernando Munhoz da 
Silveira, PROGEPE, Charles Quevedo Carpes; PROPLAN, Viviane Kanitz 
Gentil; PROPPI, Fabio Gallas Leivas; PROGRAD, Shirley Nascimento, PRAEC, 
Edward Frederico Castro Pessano e PROEXT, Paulo Rodinei Soares Lopes. 
Os representantes docentes: Algacir José Rigon, Altacir Bunde, Antônio Cleber 
da Silva Camargo, César André Luiz Beras, Chiara Valsecchi, Edson Romário 
Monteiro Paniágua, Eloir Míssio, Ivonir Petrarca dos Santos, Jefferson Marçal 
da Rocha, Juan Saavedra del Aguila, Mateus Guimarães da Silva, , Rubem 
Samuel de Ávila Jr, Silvana Peterini Boeira e Telmo Deifeld. Os representantes 
TAEs: Bárbara Viero de Noronha, Carlos Alberto Xavier Garcia, Graciela 
Marques Sutério, Paulo Eduardo Santos Paiva e Sandro Silva da Cunha. As 
representantes discentes: Aline da Silva Rodrigues, Beatriz Sales da Silva. 

Justificaram a ausência os conselheiros convocados: Ronaldo Bernardino 
Colvero, Ana Luísa de Souza Soares, Cristine Machado Schwanke, Pedro 
Kemerich, Jeferson Francisco Selbach, Cíntia Saydelles da Rosa e Rosemeri 
Martins dos Santos. 

Ausentes sem justificativa os conselheiros convocados: Walker Douglas 
Pincerati, Ewerton da Silva Ferreira, Isabelle Ávila da Silveira e Yuan Kuen 
Baltazar da Nóbrega  Tong. 



Registramos a presença das servidoras: Marta Iris Camargo Messias  da 
Silveira e Debora Nascimento. 

Pauta  

1. Informações da Reitoria:  

O Presidente comunicou sobre a viagem a Porto Alegre e Brasília, onde 
tiveram uma agenda intensa de terça a sexta-feira, trazendo subsídios para 
encerrar o ano da melhor forma e alinhar ações para 2021. Salientou que o 
mais importante foram as tratativas para nomeações de vagas docentes e de 
TAEs e de perspectivas de vagas de terceirizados. 

1.1 Em Porto Alegre visitaram a UFRGS, que arbitra o processo da renovação 
de credenciamento com a Fundação Luis Englert, a fim de garantirem, ao 
menos, uma Fundação conveniada. 

1.2 Na quarta-feira a primeira agenda em Brasília foi no MEC, junto ao setor 
responsável pela saúde, onde está a Comissão de Acompanhamento e 
Monitoramento de Escolas Médicas – CAMEM, com a finalidade de monitorar e 
acompanhar a implantação e a oferta satisfatória dos cursos de graduação em 
Medicina nas Instituições de Educação Superior – IES. 

1.3 O Vice-Reitor comentou sobre o encontro com o Diretor e Presidente da 
CAMEM quando apresentaram as demandas dos cursos da área da saúde do 
Campus Uruguaiana; disse que há o acompanhamento da Comissão e o 
comprometimento de auxílio no momento oportuno, principalmente com o 
número de docentes assim como infraestrutura dos cursos, assuntos também 
levados ao Ministro.  

1.4 Reunião com a Diretoria da ANDIFES quando trataram sobre vagas 
docentes e de TAEs; disse que este ano foi feito um levantamento das vagas 
que não estavam sendo aproveitadas; que a ideia do Governo é repassar 
vagas que não estão sendo utilizadas. Salientou que a Unipampa não foi 
contemplada uma vez que foi usada a Relação Aluno/Professor (RAP); que o 
número usado como referência foi 18 e o nosso número é 11 e, ficando abaixo 
da linha de corte, não fomos contemplados com essas novas vagas; que as 
vagas que a Universidade tem são de vacância, aposentadoria, redistribuição; 
que vagas novas estão vedadas para todos; que a evasão faz com que o 
número da RAP diminua essa relação e que esse é o desafio; que estamos 
participando de um estudo nacional sobre evasão comandado pela 
Universidade Federal de Goiás com a participação da PROGRAD/UNIPAMPA. 
Ressaltou a importância do estudo que fará um diagnóstico mais preciso para a 
resolução desse problema, mas que isso não significa que devemos esperar; 
que há muito a ser feito, cada um dentro da sua área já que cada curso possui 
seu diagnóstico, por isso espera que cada curso, NDEs, colegiados dos campi 
atuem fortemente, sempre com o apoio da Reitoria. Disse também que em 
todas as reuniões foram apresentadas as particularidades da Unipampa para 
que o Governo tenha essa noção exata e possa adaptar os critérios. O Vice-
Reitor ressaltou que formalmente apresentaram a nossa realidade de 



multicampia e suas necessidades, também a necessidade de docentes e TAES 
por campus ainda não complementada, uma vez que a multicampia, muitas 
vezes, não é bem compreendida. O Presidente solicitou que todos, quando 
estiverem participando de algum evento, mesmo que virtual, não deixem de 
falar da nossa, pois é muito importante que sejamos conhecidos. 

1.5 Reunião com o Presidente da CAPES quando também fizeram a 
apresentação mostrando a realidade da multicampia e o fato de estarmos 
inseridos em uma região com baixo IDH; disse que o Presidente da CAPES 
ficou bem admirado quando soube que a Unipampa tem o objetivo de possuir 
pós-graduação forte em todas as unidades; que para o futuro há boas 
perspectivas de a Unipampa estar incluída em alguns programas estratégicos 
que a CAPES tem lançado, com vista a mais bolsas e mais projetos com 
suporte da CAPES para a pós-graduação. O Vice-Reitor salientou que a partir 
do tema prioritário do bioma pampa foi aberta a possibilidade de diálogo sobre 
um grande grupo de mestrado que está sendo criado por várias universidades 
na área da Zootecnia e Recursos Pesqueiros, grupo no qual a Unipampa está 
tentando se inseri e que abrange o Campus Uruguaiana e o Campus Dom 
Pedrito; que irão dialogar na Universidade para saber do interesse dos outros 
campi. Ao final da reunião o Presidente da CAPES manifestou satisfação com 
os índices dos nossos programas de pós-graduação que vêm se consolidando 
e finalizou dizendo que haverá um grande aporte àqueles cursos que têm 
sustentabilidade e que têm maior longevidade; que ficou surpreso com as 
distâncias entre os campi e que concorda que cada campus tenha a sua pós-
graduação englobando os cursos e programas. 

1.6 Reuniões técnicas onde colocaram questões específicas de cada campus 
com a SESu, Seres, Difes (Diretoria de Desenvolvimento da Rede de 
Instituições Federais de Educação Superior), SPO e SETEC (Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica), onde puderam expor as especificidades 
e demandas de cada campus para que possam dar mais celeridade à 
reestruturação dos cursos. 

1.7 No encontro com o Ministro da Educação também apresentaram a 
realidade da Unipampa e as demandas das Unidades. Disse que essa reunião 
foi importante porque conseguiram reunir várias pessoas das diversas 
diretorias do MEC, quando solicitaram que o Governo traga mais programas de 
fomento atendendo as particularidades da multicampia. 

1.8 Também realizaram visita no IPHAN e Ministério de Desenvolvimento 
Regional onde levaram questões relativas às TEDs, trataram de perspectivas 
futuras e também de pendências existentes. Finalizando o Presidente enfatizou 
a importância dessas reuniões presenciais e que foram muito positivas; que 
ainda há muito a ser trabalhado, mas que voltaram com a tranquilidade de 
terem resolvido várias dessas pendências e de como proceder daqui para a 
frente para que não surjam novos passivos. O Vice-presidente ressaltou que na 
reunião com a DIFES, que apesar de estar com todos os recursos fechados, ao 
conhecerem as demandas e os processos da nossa multicampia, disseram que 
ao final do ano, se alguma instituição não utilizar todos os recursos, esses 



serão disponibilizados para a nossa Universidade já que temos processos bem 
adiantados em pregões. 

1.9 A Pró-reitora Adjunta da PROGRAD comunicou sobre a pesquisa que está 
sendo realizada sobre o ensino remoto na Instituição. 

2. Informações dos Conselheiros:  

2.1 O conselheiro Cláudio Albano em nome dos Diretores pediu à conselheira 
Ana Cristina Rodrigues que fizesse a leitura de uma carta aberta à comunidade 
que será juntada aos documentos desta reunião. 

2.2 O conselheiro Paulo Paiva comentou sobre a denúncia recebida na 
Comissão de Regimentos e Normas, ressaltando que não são contrários ao 
uso da Ouvidoria pelos cidadãos, entretanto, solicitou que sejam respeitadas as 
instâncias competentes antes de fazerem algumas considerações; disse que os 
cinco conselheiros TAEs estão à disposição de toda a comunidade acadêmica 
e disponíveis à deliberação. Dessa forma, sugeriu que a Ouvidoria seja 
utilizada somente depois de todas as instâncias terem sido recorridas. 

2.3 A conselheira Chiara Valsecchi questionou sobre a redistribuição, via 
judicial, de três docentes da Unipampa e questionou se a Reitoria possui algum 
planejamento para a reposição dessas vagas, haja vista a sobrecarga de 
trabalho aos demais docentes já que dois dos redistribuídos eram da área 
básica, atendendo disciplinas comuns a todos os cursos. Em resposta 
o Presidente disse que a Reitoria está atenta ao fato, mas que, infelizmente, a 
Universidade ficou da negociação de vagas com o MEC em razão de a nossa 
RAP ser muito baixa. Salientou que a Reitoria está trabalhando interna e 
externamente na busca dessas vagas. 

3. Inclusões e Exclusões de Pauta:  

3.1 A conselheira Bárbara de Noronha solicitou incluir sobre a Portaria 
1906/2020, que trata do recesso para comemoração das festas de final de ano 
(Natal e Ano Novo), a fim de apresentarem uma sugestão de alteração para os 
dias de recesso e de como poderão ser compensados esses dias de recesso. 

3.2 O conselheiro Rubem de Ávila Junior solicitou incluir um debate sobre 
encargos docentes, de como essa questão será tratada nessa época de 
pandemia.  

Resultado: aprovadas as inclusões com a abstenção do conselheiro Muriel 
Pinto. Ausente por problemas de conexão o conselheiro Juan del Aguila.  

4. Formação e Recomposição de Comissões:  

4.1. Comissão Especial para Criação de Normativa de Promoção de Professor 
Associado IV para Professor Titular: Membros: Antônio Cleber da Silva 
Camargo, Jeferson Francisco Selbach,  Marcus Vinicius Morini Querol. Os 
conselheiros Edson Paniágua, Jefferson Marçal e Juan del Aguila 



expuseram os motivos de terem se retirado da Comissão. Também se 
manifestaram o Vice-presidente, Marcus Querol e Altacir Bunde.  

Não houve inscritos. 

Encaminhamento: o Presidente, Roberlaine Ribeiro Jorge, disse que a 
proposta está sendo finalizada e que a Comissão enviará o processo à 
Secretaria do CONSUNI para apreciação neste Pleno.  

4.2 Comissão Especial para novas Normas Eleitorais: Somente o 
conselheiro Paulo Paiva inscreveu-se. 

Encaminhamento: O Presidente falou da importância da CEG participar dessa 
Comissão e solicitou que conversem entre si para definirem a composição na 
próxima reunião. 

6. Apreciação de Atas:  

6.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 36ª Reunião 
Extraordinária do CONSUNI, realizada em 28 de outubro de 2020, via webconf. 

6.2 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 37ª Reunião 
Extraordinária do CONSUNI, realizada em 28 de outubro de 2020, via webconf. 

6.3 Origem:  Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 38ª Reunião 
Extraordinária do CONSUNI, realizada em 16 de novembro de 2020, via 
webconf. 

Resultado: aprovadas com abstenção dos conselheiros: Rubem de Ávila Jr, 
Telmo Deifeld e Sandro Silva da Cunha. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Ana Cristina Rodrigues e Juan del Aguila. 

7. Gabinete da Reitoria. 

7.1 Processo:  23100.007205/2020-45. Origem:  Secretaria do CONSUNI. 
Objeto:  Aprovar o ato CONSUNI nº 15/2020, assinado ad referendum do 
Conselho Universitário: alteração na Resolução CONSUNI nº 279, de 1º de 
julho de 2020 - Calendário das Reuniões do CONSUNI para o 2º semestre de 
2020, adiando a Reunião Ordinária prevista para o dia 26 de novembro de 
2020 para o dia 30 de novembro de 2020. 

Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação 
os conselheiros convocados: Ana Cristina Rodrigues, Muriel Pinto e Juan del 
Aguila. 

7.2 Processo:  23100.010689/2020-18. Origem: CEG. Objeto:  Alteração do 
Anexo I (cronograma) da Resolução CONSUNI nº 287, de 16 de novembro de 
2020. 

 



  

Resultado: aprovada a alteração com a abstenção do conselheiro Telmo 
Deifeld. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Ana 
Cristina Rodrigues, Muriel Pinto e Juan del Aguila.  

8. Comissão de Regimentos e Normas.  

8.1 Processo:  23100.005836/2019-96. Origem:  PROGRAD. Objeto: Aprovar a 
minuta de Resolução que Regulamenta o Acompanhamento de Egressos da 
Universidade Federal do Pampa. Parecer CRN : Favorável à aprovação.  

Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação 
os conselheiros convocados: Ana Cristina Rodrigues, Muriel Pinto e Juan del 
Aguila.  

8.2 Processo: 23100.012869/2019-92. Origem : PROPPI. Objeto:  Aprovar as 
Novas Normas de Pós-Graduação stricto sensu. Parecer CRN: Favorável à 
aprovação. 

O conselheiro Cláudio Schepke fez sugestões de alteração nos artigos 51, 
inciso I, 52, parágrafo 2º e no artigo 74. O Pró-reitor da PROPPI, Fábio Leivas 
concordou com as sugestões. 

Resultado: aprovadas as Normas da Pós-graduação stricto sensu com as 
alterações sugeridas. Abstenção do conselheiro Juan del Aguila. Ausente no 
momento da votação o conselheiro convocado Muriel Pinto. 

9. Comissão de Relações Universidade-Sociedade.  

Os conselheiros optaram por votar em bloco este item da pauta. 

9.1 Processo: 23100.003549/2020-85. Origem:  Campus Uruguaiana/ 
DAIINTER. Objeto: Protocolo de Intenções entre a UNIPAMPA e o Consórcio 
Intermunicipal de desenvolvimento do Pampa Gaúcho 
(CODEPAMPA). Parecer CRU-S:  Favorável à aprovação. 

9.2 Processo: 23100.007443/2020-51. Origem:  DAIINTER. Objeto:  Convênio 
Marco de Cooperação interinstitucional entre a Unipampa e a Universidad de 
Cundinamarca – Colômbia. Parecer CRU-S: Favorável à aprovação. 

9.3 Processo: 23100.007178/2020-19. Origem:  DAIINTER. Objeto: Acordo de 
Cooperação entre a UNIPAMPA e a Universidad Tecnológica delUruguay 
(UTEC). Parecer CRU-S:  Favorável à aprovação. 

Manifestaram-se os conselheiros Algacir Rigon que solicitou que os planos de 
trabalho dos convênios sejam um pouco mais detalhados, pois isso facilita o 
entendimento da Comissão e Rafael Schmidt enfatizando a importância da 
cooperaçãocom as instituições do Uruguai para a consolidação 
da internacionalização da Universidade. 



Resultado: aprovados os itens 9.1, 9.2 e 9.3 por UNANIMIDADE. Ausente no 
momento da votação o conselheiro convocado Muriel Pinto. 

10. Comissão Superior de Ensino.  

Os conselheiros optaram por votar em bloco este item da pauta. 

10.1 Processo: 23100.008003/2020-11. Origem:  Campus Caçapava do 
Sul. Objeto:  Regimento Nacional do PROFMAT. Parecer CSE: favorável à 
aprovação. 

10.2 Processo:  23100.015206/2020-63. Origem:  Coordenadoria de Processos 
Acadêmicos/PROGRAD. Objeto: Calendário Acadêmico 2021 
UAB/UNIPAMPA. Parecer CSE: favorável à aprovação. 

10.3 Processo:  23100.008018/2020-89. Origem:  Campus 
Uruguaiana. Objeto:  Alteração do Regimento do Programa Multicêntrico de 
Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas (PMPGCF/Unipampa). Parecer 
CSE: favorável à aprovação. 

Resultado:  aprovados por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação 
os conselheiros convocados: Muriel Pinto, Rubem de Ávila Jr e Beatriz Sales 
da Silva. 

11. Comissão Eleitoral Geral (CEG).  

11.1 Processo:  23100.018823/2019-87. Origem: CEG. Objeto:  Homologação 
do Resultado Final do Edital complementar nº 02/2020, de Eleição de 
representantes para o Conselho Coordenador de Bibliotecas da UNIPAMPA. 

Resultado:  aprovado com abstenção dos conselheiros Rubem de Ávila Júnior 
e Sandro Silva da Cunha. Ausente no momento da votação 
o conselheiro convocado Muriel Pinto. 

5. Pautas do CONSUNI:  

5.2 Situação dos professores surdos e dos tradutores e intérpretes de Libras: a 
conselheira Ana Cristina Rodrigues lembrou que já havia apresentado esse 
assunto em uma reunião em outubro, salientando que vários campi estão sem 
intérpretes de Libras; que a Universidade possui um número menor que o 
necessário considerando a quantidade de alunos e professores surdos, 
acarretando uma enorme sobrecarga de trabalho aos TILs disponíveis; que 
estão precisando desmarcar atividades pela falta desses profissionais e que, 
aliado a isso, houve a extinção do cargo de Intérprete de Libras, inviabilizando 
a realização de concursos para preenchimento dessas vagas que estão em 
aberto. Solicitou o posicionamento da Gestão para que o problema seja 
solucionado para poderem atender aos alunos e professores com qualidade e 
pensando sempre, também, nas condições de trabalho desses servidores. O 
Presidente informou que a ADAFI e o NInA já vinham trabalhando esse assunto 
e que um pouco antes de abrirem o concurso para preenchimento das vagas 



dos campi São Borja, Uruguaiana e Jaguarão foram surpreendidos com a 
extinção do cargo e, paralelo a isso houve a liberação para contratação 
temporária de dois TILs para suprir as demandas dos campi de Uruguaiana e 
São Borja, mas que, infelizmente, os aprovados declinaram. Disse que o 
processo será reaberto; que o ideal seriam 3 vagas para suprir as demandas 
das três Unidades; que também buscaram o aporte para contratos de 
terceirizados, modalidade usada por vários Institutos Federais, entretanto, que 
a "carona" era vedada pelo contrato, por isso terão que abrir um processo 
próprio da Unipampa para suprirem essas demandas. Enfatizou que essa é 
uma preocupação da Gestão e que uma Instrução Normativa está sendo 
trabalhada em conjunto a fim de atender essa demanda; que tecnologicamente 
podem ser utilizados os tradutores simultâneos nas lives, que uma empresa 
incubada em Alegrete trabalha com a luva de tradução com o 
comprometimento de fazer um piloto a partir do 2º semestre/2020, ou seja, em 
fevereiro/2021 e que os professores de Libras serão procurados para fazerem 
o teste. A palavra foi passada à servidora Debora Nascimento informou que a 
Coordenadora da ADAFI precisou se ausentar da reunião. A servidora fez um 
relato dos trabalhos feitos pelo NInA. Ao final do relato a servidora enfatizou o 
esforço que a Gestão está fazendo para cumprir a demanda e que este é o 
momento de trabalharem em equipe a fim de melhorarem a qualidade do 
atendimento e, consequentemente, um maior conforto no desenvolvimento das 
atividades. Manifestaram-se os conselheiros: Paulo Paiva, que falou da 
urgência de regulamentar esse serviço por instrução normativa ou resolução e 
solicitou que a Presidência permitisse a manifestação de uma representante 
dos TILs.  O Presidente falou da importância de esgotarem todos os fluxos 
internos e das responsabilidades de cada Unidade, que essa é uma construção 
de todos;  que a instrução já está sendo discutida há bastante tempo, que os 
desafios estão na pandemia, nos números que temos e que não podemos abrir 
mão do espírito colaborativo. Foi dada a palavra à servidora Bruna Todeschini, 
representante dos TILs. A servidora agradeceu pela oportunidade e apresentou 
alguns contrapontos à apresentação do NInA; que em muitas oportunidades 
solicitaram para serem atendidos; que várias vezes alertaram sobre a situação 
dos TILs, que em vários momentos não foram atendidos; que algumas 
colocações da servidora Débora estão equivocadas, pois não há somente três 
servidores colaborando, afirmou que todo o grupo é extremamente 
colaborativo; disse que não concorda com a afirmação de que a Gestão tem 
feito o possível para que essa situação não ocorresse. Por problemas de 
conexão, até o retorno da servidora Bruna, a palavra foi passada à conselheira 
Ana Cristina que agradeceu pela explanação feita pela servidora Debora e 
disse reconhecer a dificuldade desse processo, principalmente a disposição de 
todos de trabalharem em conjunto para a superação dessa dificuldade, 
entretanto, que há o fato de ser um problema significativo que atinge a 
Universidade como um todo e destacou que quando faz essa manifestação 
nunca é só em nome do Campus Jaguarão; esclareceu que quando o Campus 
Jaguarão liberou a intérprete daquela Unidade, a fez com a questão do código 
de vagas e com a triangulação de um processo de redistribuição de um 
intérprete de Libras que vinha da Universidade do Amazonas para a Unipampa, 
que o Campus foi muito responsável ao fazer a liberação da intérprete, porém 
que foram surpreendidos pela não concretização dessa redistribuição. 
Finalizando disse que o assunto foi trazido ao debate para que juntos possam 



encontrar uma solução com celeridade.  O Presidente salientou que 
os campi Jaguarão, São Borja e Uruguaiana são os que não possuem 
intérprete residente, porém que a Gestão busca resolver essa necessidade 
através de contratação temporária ou terceirizada e com o suporte dos TILs e 
esforço conjunto da Reitoria corroborado pela instrução normativa. A palavra 
novamente foi passada à servidora Bruna Todeschini. A servidora disse que a 
categoria dos TILs já vislumbrava a situação e  que havia comunicado essa 
precariedade à Gestão, ao NInA, à ADAFI e que, até o momento, não foram 
recebidos pela Reitoria; acusou a Gestão de demorar 13 meses para nomear 
as duas pessoas aprovadas no último concurso e que em decorrência disso 
ambas prestaram concurso em outra instituição e não se apresentaram na 
Unipampa e rebateu a fala da servidora Debora em relação a receberem apoio 
de somente três intérpretes. O Presidente disse que sim, há divergências de 
opiniões, entretanto, não podem aceitar a crítica de falta de respeito por parte 
da Gestão e que jamais deixarão atender as pessoas, porém, que há um fluxo 
e que isso tem que ser seguido; que as nomeações e concursos estavam 
vedados e com as atividades suspensas, não tendo como justificar 
contratações; que a Gestão aceita críticas e que busca uma solução para 
esse problema que vem de gestões anteriores, sem cometer improbidade 
administrativa e sem prejudicar servidores. Manifestaram-se também os 
conselheiros: César Beras, o Presidente, o Vice-presidente, Paulo Paiva, 
Carlos Garcia e Graciela Sutério.  Finalizando o Presidente reforçou 
compromisso da Gestão de continuar o diálogo dentro dos fluxos e na 
finalização da instrução normativa com a maior celeridade possível. 

5.1 Avaliação das AERES: a conselheira Ana Cristina Rodrigues disse que já 
houve avanço na avaliação da AERES e sugeriu possam desenvolver uma 
sistemática de avalição mais próxima e regularidade entre professores e 
alunos, talvez até mensalmente. Manifestaram-se: o Vice-presidente, que 
cumprimentou a conselheira Ana pelo assunto e falou da importância das 
avaliações que fornecerão subsídios consideráveis para o próximo semestre, a 
fim de poderem corrigir ou minimizar qualquer tipo de problema nesse 
processo; o Presidente solicitou que a PROGRAD colha as contribuições e 
apresente relatórios atualizados frequentemente para que, em conjunto, 
possam construir as políticas dos semestres vindouros; a Pró-reitora Adjunta 
da PROGRAD, Shirley Nascimento, disse que é importante socializar o 
documento; o conselheiro Altacir Bunde falou da importância de colocarem no 
questionário todos os problemas que estão vivenciando nessa modalidade e 
que acredita que a Gestão buscará solucionar. O conselheiro Beras sugeriu 
que apresentem o cronograma dessa avaliação de modo que possam aprender 
com ela para os próximos semestres. 

Registramos a chegada do conselheiro Yuan Tong às 12 horas e 15 minutos. 
Às 12 horas e 25 minutos a Reunião foi suspensa e reiniciada às 14 horas e 05 
minutos. 

12. Assuntos Gerais.  

12.1 A conselheira Bárbara de Noronha solicitou incluir sobre a Portaria 
1906/2020 referente ao recesso de fim do ano e solicitou que os dias 24 e 31 



de dezembro sejam pontos facultativos e que a compensação possa ser 
realizada com cursos, ainda dentro do período de trabalho remoto. O 
Presidente explicou que somente replicaram a portaria do Ministério da 
Economia e que esses dias são pontos facultativos; que o servidor poderá 
optar por trabalhar e dessa forma não necessitará pagar as horas; que a 
Portaria é clara em relação à compensação em horas trabalhadas, mas que 
farão uma consulta junto ao Ministério para ver a possibilidade de 
compensação através de cursos. O conselheiro Paulo Paiva questionou de a 
compensação feita através do trabalho remoto tem alguma implicação pela 
falta de controle de frequência que está havendo agora; que a categoria de 
TAEs não vê problema de compensar durante o trabalho remoto. O Pró-reitor 
da PROGEPE, Charles Carpes explicou que a Portaria 1609/2020 basicamente 
replica a Portaria 22.899 de 22 de outubro de 2020 do Ministério da Economia; 
que os servidores que efetivamente trabalharão nos dias 24 e 31 de dezembro, 
em férias ou em algum tipo de afastamento, obviamente não farão nenhum tipo 
de compensação; aqueles que estiverem em recesso precisarão compensar; 
que o  parágrafo segundo da Portaria faz alusão ao servidor em trabalho 
presencial, dessa forma, a instrução da Portaria é que se faça essa 
compensação presencialmente; que uma novidade nessa Portaria é o item II 
que trata da IN 65, um Programa de Gestão que prevê o teletrabalho e que é 
similar ao trabalho remoto que a Universidade está praticando no momento; 
que os servidores que já aderiram ao teletrabalho têm a possibilidade de 
compensação da carga horária através do cumprimento de metas, calculadas 
em horas. Finalizando disse que, conforme a fala da Presidente, poderão fazer 
uma consulta ao Ministério sobre a possibilidade desse mesmo tipo de 
compensação através do trabalho remoto, assim como também dos pontos 
facultativos dos dias 24 e 31.    A Pró-reitora da PROPLAN, Viviane Gentil, 
comentou que alguns setores quase não apresentam demandas no fim do ano, 
enquanto outros têm suas demandas aumentadas, como o orçamento e o setor 
de compras que precisam dobrar a caga horária de trabalho para não deixarem 
nada desatendido; que as chefias possuem sensibilidade para identificar se as 
tarefas poderão ser realizadas em janeiro ou não, a fim de poderem 
efetuar revezamento ou não; que é preciso considerar o momento que estamos 
vivenciando, entretanto, é preciso interpretar a legislação corretamente. O 
Presidente ressaltou que o revezamento existe porque a Universidade não 
para, portanto, deixar alguém respondendo pelo setor, acordado com a chefia.   

Encaminhamento:  a PROEGEPE elucidará as dúvidas junto ao Ministério 
sobre a possibilidade de compensação através do trabalho remoto, assim como 
também dos pontos facultativos dos dias 24 e 31. 

12.2 O conselheiro Rubem de Ávila Junior solicitou incluir encargos docentes 
durante esse período de pandemia. O conselheiro comentou que junto aos 
colegas do Campus São Gabriel fizeram uma na gravação da reunião anterior 
e que ficou nítido que a proposição de duplicação das horas nesse período 
excepcional seria a norma vigente, entretanto, que isso ainda está nebuloso; 
que já receberam e-mails requerendo o preenchimento dos encargos 
docentes; que o clima está muito ruim porque dá a entender que foram 
ingênuos a deliberar sobre o assunto sem que a medida estivesse nitidamente 
escrita. Disse acreditar que não intenção da Gestão passar essa imagem e 



solicitou que fosse esclarecido se aquilo que foi tratado na reunião sobre 
duplicação das horas poderá ser uma ferramenta utilizada, mesmo sabendo 
que terão problemas em relação aos professores que já têm carga 
excessivamente alta; salientou os colegas de São Gabriel que estão à frente da 
Covid nos laboratórios da Universidade e que não puderam ofertar suas 
disciplinas. O Presidente concordou com o conselheiro e disse que algumas 
vezes as deliberações precisam ser revisadas; que o assunto foi debatido com 
a CPPD e com o GT e ao final chegaram ao impasse da duplicação; que a 
Gestão tem ciência do trabalho desenvolvido e que, com a revisão das AERES, 
já possuem parâmetros para construírem a normativa de uma forma segura. 
Manifestaram-se também os conselheiros: Raquel Potter lembrou que o 
assunto não chegou ao Conselho como pauta e por isso não entende que 
tenha sido deliberado; que não estão recebendo suporte efetivo da CPPD, que 
foram surpreendidos com a informação que uma docente não poderá progredir 
porque não alcançou os créditos mínimos; que nesse momento de pandemia 
não houve uma compreensão da Gestão no sentido de flexibilizar em relação a 
carga horária de quem tem muitos componentes práticos; que entendem que é 
uma questão de legislação mas que precisam fortalecer e buscar uma solução 
para essa situação e que é inadmissível que uma servidora não progredir por 
não ter alcançado seus créditos nesse momento de pandemia. O Presidente 
disse que buscam uma construção, mas que isso tem que ser feito dentro da 
legalidade. O Pró-reitor da PROGEPE, Charles Carpes, disse que a proposta 
foi construída basicamente pela PROGEPE, auxiliada pelo GT, PROGRAD e 
CPPD, que foi apresentada como uma alternativa, porém, não buscava atender 
um ou outro docente; que está baseada no pressuposto de aumento de carga 
horária em relação ao trabalho presencial. Manifestaram-se ainda os 
conselheiros: César Beras, Edson Paniágua, Jefferson Marçal, Rubem de Ávila 
Jr, o Vice-presidente, Shirley Nascimento, Ana Cristina Rodrigues e o 
Presidente. 

Encaminhamento:  A PROGRAD, PROGEPE, CPPD e equipes diretivas, em 
conjunto, devem apresentar uma proposta para análise na próxima reunião. 

Nada mais havendo a tratar, às 15 horas e 50 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. 


