
 
 

ATA Nº 97 – 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVE RSITÁRIO (CONSUNI) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

  
                                                                                                                                                  

                                          Data: 25 de fevereiro de 2021. 
                                                                                                                                                  

                                                                          Via Webconf 
                                                                                                                                                  

                                           Horário:  8 horas e 45 minutos. 
  
Participantes:  
Reitoria: Roberlaine Ribeiro Jorge, Presidente, e Marcus Vinícius Morini Querol, Vice-
presidente. Os Diretores das Unidades: Alegrete, Ederli Marangon; Bagé, Alessandro 
Carvalho Bica; Caçapava do Sul, José Waldomiro Jiménez Rojas; Dom Pedrito, Nádia 
Fátima dos Santos Bucco; Itaqui, José Carlos Severo Corrêa; Jaguarão, Silvana Maria 
Gritti; Santana do Livramento, Alexandre Vicentini Xavier; São Borja, Valmor Rhoden; São 
Gabriel, Luciana Benetti e Uruguaiana, Cheila Denise Ottonelli Stopiglia. Os Pró-reitores: 
PROAD, Fernando Munhoz da Silveira, PROGEPE, Luís Flávio Souza de Oliveira; 
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, Ana Luísa de 
Souza Soares, Antônio Cleber da Silva Camargo, César André Luiz Beras, Chiara 
Valsecchi, 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, , Rubem Samuel de Ávila Jr e Silvana Peterini Boeira. Os 
representantes TAEs: Bárbara Viero de Noronha, Carlos Alberto Xavier Garcia e Graciela 
Marques Sutério. Os representantes discentes: Aline da Silva Rodrigues, Ana Clara Góes 
dos Santos, Beatriz Sales da Silva e Yuan Kuen Baltazar Tong. 
Justificaram a ausência os conselheiros convocados: Altacir Bunde, Paulo Eduardo Santos 
Paiva e Rosemeri Martins dos Santos. 
Ausentes sem justificativa os convocados: Sandro Silva da Cunha e Tamires Victória Leal 
de Lima. 
 
Pauta  
1. Posse Novos Conselheiros:  
Diretores das Unidades: Campus Alegrete: Ederli Marangon; Campus Bagé: Alessandro 
Carvalho Bica; Campus Caçapava do Sul: José Waldomiro Jiménez Rojas; Campus Dom 
Pedrito: Nádia Fátima dos Santos Bucco; Campus Itaqui: José Carlos Severo 
Corrêa; Campus Jaguarão: Silvana Maria Gritti; Campus Santana do Livramento: 
Alexandre Vicentini Xavier; Campus São Borja: Valmor Rhoden; Campus São Gabriel: 
Luciana Benetti e Campus Uruguaiana: Cheila Denise Ottonelli Stopiglia.  
Representação Discente: Ana Clara Góes dos Santos – Campus São Gabriel. 
 
2. Informações da Reitoria:  
2.1 O Presidente comentou sobre a posse dos novos diretores, coordenadores acadêmicos 
e administrativos das Unidades e desejou uma gestão de sucesso a todos.    
2.2 Informou também que a reunião será encerrada, no máximo, às 12 horas, em razão de 
terem (Reitor e Vice-reitor) viagem marcada; que estão organizados para visitarem todos 
os campi a fim de apoiarem os novos gestores e que, se não conseguirem vencer a pauta, 
os assuntos pendentes ficam automaticamente para a pauta da próxima reunião.        
2.3 O Vice-presidente, Marcus Querol, deu boas-vindas aos novos gestores das Unidades 
e reforçou a necessidade de visitarem todos os campi como forma de apoio. 
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2.4 O Pró-reitor da PRAEC, Edward Pessano, informou que a gestão de contratos e de 
fiscalização dos RUs, por necessidade gerencial e aumento da equipe de trabalho, está 
sob responsabilidade da PROAD tendo a PRAEC como detentora da política de subsídios 
da alimentação. Que fizeram um curso de capacitação para fiscalização em gestão dos 
contratos dos RUs; que essa mudança foi solicitada pela PF. Sobre os atrasos nos 
pagamentos das políticas de assistência estudantil disse que se deram, 
principalmente, pela falta de aprovação do orçamento de 2021 pelo Governo Federal; que 
em razão disso o Governo efetua repasses de acordo com a sua disponibilidade; que 
fizeram vários contatos com o MEC uma vez que a Universidade havia feito todos os 
encaminhamentos necessários e mesmo assim os atrasos aconteceram. Informou que 
todos os pedidos de bolsa já foram efetuados e encaminhados este mês e destacou que o 
FONAPRACE enviou mensagem comunicando que ainda não há recursos para o mês de 
março, e lamentou esse cenário que o país está passando e que continuam com as 
articulações para minimizar o atraso desses recursos. Finalizando, disse que houve um 
corte na ordem de 18% no PNAES, baixando o orçamento para 8 milhões e 100 mil reais e 
que esse recurso poderá ser alterado uma vez que a questão orçamentária ainda não foi 
aprovada, o que deverá acontecer até o fim de março. 
2.5 O Pró-reitor da PROGRAD, Pedro Kemerich informou sobre a divulgação do edital de 
manifestação de interesse na forma de comodato, de 125 aparelhos celulares e kits de 
apoio às atividades de ensino remoto para os estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica, que o edital foi lançado em conjunto com a PRAEC e PROEXT e em 
outros editais com a PROPPI; que as inscrições foram de 12 até 26 de fevereiro/21. Disse 
que a Pró-reitoria estará realizando entre os dias 9 e 11 de março a acolhida aos novos 
gestores, dialogando e ampliando os horizontes quando tratarão dos fluxos em relação aos 
cursos e todos os serviços que a PROGRAD presta às Unidades Acadêmicas. 
2.6 O Pró-reitor da PROAD, Fernando Munhoz, comunicou que a Pró-reitoria já realizou o 
encontro com os novos gestores e reforçou que estão todos à disposição para dar vazão 
aos processos das Unidades. Com relação a gestão dos contratos dos RUs disse que 
farão a parte de execução da gestão e que a fiscalização continuará nas Unidades. 
Explicou que a falta de aprovação do orçamento está impactando diretamente na Pró-
reitoria no sentido de não conseguirem cumprir todos os pagamentos necessários, mas 
que tanto o FORPLAD, a ANDIFES e o FONAPRACE trabalham no sentido de buscarem 
recursos para as universidades.  
2.7 O Pró-reitor da PROPPI, Fabio Leivas, informou que já entraram em contato, via e-
mail, com os novos gestores fazendo uma apresentação sucinta da Pró-reitoria e  que em 
evento que será promovido pela PROGEPE farão um fórum com todas as divisões e 
coordenadorias da PROPPI a fim de fazerem uma conversa mais próxima aos campi e 
colocou-se à disposição de todos para dar suporte às atividades de pesquisa, pós-
graduação e inovação. Relatou que para os programas de pós-graduação que possuem 
direito a bolsas para mestrado e doutorado a Universidade teve um aumento de 27% no 
total de bolsas, chegando ao quantitativo de 99 bolsas da CAPES; que esse aumento é 
importante porque a nova fórmula considera uma correção no IDH onde os cursos estão 
sediados; que além do conceito CAPES ele reflete o número de titulados em relação a 
média da sua área de avaliação, o que significa a expansão da pós-graduação na 
Unipampa. Ressaltou que a Universidade foi a instituição mais contemplada com pelo 
edital específico da CAPES com a FAPERGS que induz a pós-graduação em áreas 
estratégicas, tendo recebido 27 bolsas de mestrado para cursos específicos definidos pela 
FAPERGS, além de um fomento de aproximadamente 400 mil reais. Disse que em abril 
estarão encerrando a coleta de dados para a avaliação quadrienal dos programas de pós-
graduação e solicitou aos Diretores apoio técnico-administrativo para os cursos de 
mestrado e doutorado, preenchimento da plataforma; salientou a importância do 
preenchimento de tudo o que é feito aqui na Universidade. Finalizando informou que em 
breve será publicado um calendário das atividades de inovação e das atividades de 
pesquisa, principalmente dos editais de fomento, a fim de que toda a comunidade possa se 
programar. 



 

 

3 
 

2.8 O Pró-reitor da PROGEPE, Luís Flávio Souza de Oliveira, reforçou que estão 
trabalhando no segundo ciclo de palestras; que, a princípio, acontecerão na segunda 
quinzena de março, com explanações de assuntos pertinentes julgados pela PROPPI e 
PROEXT. O outro informe foi em relação aos professores substitutos; disse que a 
PROGEPE, a PROPLAN e a PROAD e a Comissão de Acessibilidade da Reitoria estão 
trabalhando na efetivação ou na nomeação ou dos processos simplificados 
para professores substitutos que são destinados aos diretores por conta da limitação 
orçamentária e que, posteriormente o assunto será redimensionado de acordo com as 
nossas demandas, com as possibilidades e com os graus de prioridade que serão 
discutidos com a Gestão. 
2.9 A Pró-reitora da PROPLAN, Viviane Gentil, informou que já iniciaram as visitas oficiais 
aos campi a fim aproximarem os diálogos, um dos princípios desta Gestão; sobre as obras 
informou que a equipe de engenheiros e arquitetos da PROPLAN continuou com as visitas 
in loco às obras para que não paralisassem. Também reforçou que no dia 10 de fevereiro 
tiveram o primeiro encontro com a nova equipe de gestores através do curso de formação 
organizado pela PROGEPE/NUDEPE e desde então mantêm contato diário com as 
equipes diretivas; que na próxima semana, dia 03, acontecerá uma reunião remota com as 
equipes para que sejam detalhadas questões do orçamento. Disse que além dessas ações 
têm mantido reuniões permanentes de remanejamento orçamentário com as unidades da 
Reitoria. A Pró-reitora apresentou um powerpoint com o processo de 
construção orçamento e que passa a integrar os documentos desta reunião. O Presidente 
ressaltou os contatos diretos com o MEC e falou da importância do diálogo com a bancada 
gaúcha e que, embora essa seja uma pauta nacional, a preocupação não é só com a PEC 
Emergencial, mas também com o corte de 18,2% e que há muitas ações oficializadas com 
os fóruns de pró-reitores, com a Andifes e com um grupo de reitores das universidades e 
institutos federais. Finalizando o Presidente ressaltou que a UNIPAMPA se posiciona em 
todos momentos, pois não há outra maneira de lutar para que consigam fazer uma gestão 
compatível com a nossa realidade e atender as demandas da Universidade, que não são 
poucas. 
2.10 O Presidente passou a palavra a mim, Sara Tarasuk, Secretária Executiva do Consuni 
e, aproveito para ressaltar aqui todos os conselheiros que se manifestaram anteriormente, 
assim como nós, foram unânimes nos desejos de boas-vindas e de sucesso aos novos 
gestores da Unidades. Foi solicitado que todos acessem a Resolução 33 - Regimento do 
CONSUNI; que quando quiserem compartilhar algum assunto com todos os conselheiros 
que seja enviado para o e-mail da Secretaria que fará o encaminhamento. Finalizando 
disse que a Secretaria está à disposição para auxiliar no que for necessário e reforçou as 
boas-vindas e desejos de sucesso a todos. 
 
3. Informações dos Conselheiros:  
3.1 O conselheiro Juan del Aguila ressaltou que sua fala não é pessoal, mas que é 
importante publicizar um posicionamento da Universidade em relação não só aos cortes 
orçamentários, mas também aos futuros cortes da PEC Emergencial; disse que a 
sociedade precisa ser informada disso. Sobre o término do semestre remoto 2020/1 
solicitou que a Presidência informe quantos dos alunos ficaram fora da Universidade por 
não terem recursos de acesso para cursar esse semestre e como está no atual semestre, 
se houve melhora ou piora da situação dos discentes. Também solicitou, como 
coordenador de curso, que sejam dadas orientações sobre a perspectiva de ensino para 
2021/1, se continuará remoto ou passará a ser presencial. O conselheiro também informou 
que em 03 de junho de 2020 a CPPD, Comissão da qual ele participa, abriu um processo 
no SEI questionando a Gestão e neste caso específico à PROGRAD,  sobre a situação e 
às normas de onde os professores substitutos são distribuídos dentro da Universidade; 
destacou que após 8 meses o questionamento ainda não foi respondido e que tem o 
entendimento que um dos fundamentos do serviço público é a transparência, e dessa 
forma é necessário clareza de onde o professor substituto foi distribuído ou alocado. O 
Presidente lembrou ao conselheiro que este item de pauta é o de informes dos 
conselheiros e que o professor Juan já está incluindo pautas. Continuando, sobre o 
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processo para professor titular aberto em 17/05/2019, disse ser inaceitável estar fechando 
2 anos sem uma proposta que já prejudica os docentes; comentou que ontem viu um 
processo de redistribuição de um servidor ser despachado pelo Gabinete em 27 minutos. 
Finalizando disse que se for necessário ele pedirá a inclusão desses processos na pauta. 
O Presidente esclareceu que fez a intervenção somente por uma questão de ordem esta é 
uma pauta de informes; que os esclarecimentos sobre os professores substitutos podem, 
facilmente, ser encontrados no portal da Universidade, que ali está muito claro quem faz 
parte do corpo docente e quem são os substitutos; que se necessitarem de uma 
informação mais detalhada podem encaminhar a solicitação à Pró-reitoria. Sobre a CPPD 
o Presidente lembrou que é um órgão consultivo ligado à Gestão e que precisa sim ter 
relação com a comunidade; que todas as questões de pessoal docente  são muito 
esclarecidas através de ofícios e reuniões com todas as equipes diretivas; disse que a 
CPPD ou qualquer professor podem consultar o coordenador acadêmico ou diretor do 
campus, em não sendo suficiente pode ainda consultar via ouvidoria, pró-reitoria e ainda o 
Gabinete. Salientou que todos estão atentos sobre a promoção para professor titular e que, 
quando o assunto entrou na pauta foi, imediatamente, formada uma comissão para tratar 
do assunto e que pessoas desistiram da comissão e que o trabalho atrasou. Ressaltou que 
as discussões são importantes e necessárias para o processo justamente por tudo o que 
foi colocado sobre professores aguardando a promoção. Em relação ao posicionamento da 
Gestão quanto aos cortes de verbas disse que já deixou muito claro que nunca houve 
omissão, entretanto, que se o CONSUNI quiser se posicionar ele não vê nenhum 
problema; que todas as informações estão disponíveis, porém, se tiverem alguma dúvida a 
Reitoria está sempre aberta a discussão.  O Vice-presidente, professor Marcus Querol, 
integrante da Comissão de Professor Titular, lembrou que propôs trazerem duas propostas 
ao Conselho para que pudessem ampliar as discussões para chegarem a um bom termo 
que contemplasse tanto os direitos adquiridos quanto a Instituição; que infelizmente 
Comissão se decompôs e ainda assim, os que permaneceram tiveram o cuidado de 
colocar os pontos divergentes e trazer para o debate em uma reunião extraordinária no dia 
25 de março para tratar exclusivamente desse tema. 
 3.2 A conselheira Silvana Gritti fez a leitura de um documento elaborado pela Direção e 
pelo Conselho de Campus do Campus Jaguarão onde solicitam um debate sobre a 
proporcionalidade do orçamento repassado àquela Unidade e que passa a integrar os 
documentos desta reunião. 
O Presidente salientou que grande parte das questões apresentadas pelo Conselho de 
Campus já estão sendo tratadas e que os informes da reitoria também já esclareceram 
muitas coisas; que a criação de uma política não parte somente da Gestão, mas de um 
grande debate com toda a comunidade, considerando as particularidades de cada campus 
e que, estão estreitando as conversas com as Unidades apesar do quadro pandêmico e 
que no próximo dia 03 estarão no Campus Jaguarão para discutir os pormenores. Sobre a 
evasão disse que é uma preocupação e que estão imbuídos em resolver, que é preciso 
uma ação conjunta dos cursos, da Gestão e da Universidade como um todo. O Presidente 
solicitou que a conselheira envie para a Secretaria do CONSUNI a ata da reunião para 
que, quando da visita ao Campus, tenham elementos para elucidar as questões. Reforçou 
que se for entendimento dos conselheiros poderão fazer um documento externando 
o posicionamento em relação ao atual cenário. Informou que a UNIPAMPA está 
participando de uma pesquisa nacional sobre evasão e que já há relatórios que serão 
repassados, e que sobre as AERES estão sendo avaliadas pelas pró-reitorias e serão 
trazidas para esclarecer dúvidas. Finalizando o Presidente reforçou que é preciso se 
posicionarem, discutir e dialogar, construir essas políticas e ter o entendimento de como se 
dá o processo do orçamento.  Sobre a UAB e o Ensino à Distância disse que já há uma 
determinação de como virão os recursos, mas que não vindo um recurso da Matriz OCC 
para os alunos desse recorte é importante a construção de uma política; que essa 
construção deve ser em conjunto de forma a atender a nossa realidade, as demandas e 
para que os cursos possam se sustentar.  
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4. Inclusões e Exclusões da Pauta:  
4.1 O conselheiro Algacir Rigon solicitou a recomposição da CR U-S. O Presidente 
informou que esta pauta entrará no item 5.1 da pauta. 
4.2 A conselheira Chiara Valsecchi pediu que a PROGRAD se manifestasse sobre o 
Calendário Acadêmico 2021. 
4.3 O conselheiro Juan pediu esclarecimentos sobre o andamento da proposta de 
resolução para Professor Titular. 
Resultado: aprovadas as inclusões por UNANIMIDADE. 
 
Pautas do CONSUNI:  
5. Recomposição das Comissões:  
5.1 Comissões Permanentes:  
5.1.1 Comissão de Planejamento e Orçamento : Altacir Bunde,  Ana Luísa de Souza 
Soares, Beatriz Sales da Silva, César André Luiz Beras, Cíntia Saydelles da Rosa, Fábio 
Gallas Leivas, Viviane Kanitz Gentil e Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. 
Não houve inscritos. 
5.1.2 Comissão de Regimentos e Normas : Fernando Munhoz da Silveira, Jeferson 
Francisco Selbach,  Jefferson Marçal da Rocha,  Juan Saavedra del Aguila, Paulo Eduardo 
Santos Paiva,  Silvana Peterini Boeira e  Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. 
Os conselheiros Ana Góes e José Carlos Corrêa colocaram os nomes à disposição. 
5.1.3 Comissão de Política e Assistência Estudantil: Aline da Silva Rodrigues, Bárbara 
Viero de Noronha, Beatriz Sales da Silva, Edward Frederico Castro Pessano, Mateus 
Guimarães da Silva e Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. 
A conselheira Ana Clara Góes de Souza se disponibilizou a participar. 
5.1.4 Comissão de Relações Universidade-Sociedade: Algacir José Rigon, Carlos 
Alberto Xavier Garcia, Edson Romário Monteiro Paniagua,  Paulo Rodinei Soares Lopes e 
Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong. 
A conselheira Cíntia Saydelles se ofereceu para participar. 
5.2 Comissões Especiais:  
5.2.1 Comissão Eleitoral Geral (CEG): Titulares: Aline da Silva Rodrigues, Beatriz Sales 
da Silva e Graciela Marques Sutério. Suplente:  Yuan Kuen Baltazar da Nóbrega Tong.  
A Presidência indicou o conselheiro Luís Flávio Souza de Oliveira. 
5.2.2 Comissão especial para criação de proposta de polít ica de cursos: Altacir 
Bunde, César Andre Luiz Beras, Eloir Missio, Fabio Gallas Leivas, Juan Saavedra del 
Aguila, Mateus Guimarães da Silva, Paulo Eduardo Santos Paiva, Pedro Daniel da Cunha 
Kemerich e Viviane Kanitz Gentil. 
Inscreveram-se os conselheiros José Carlos Corrêa, Nádia Bucco, Luciana Benetti, Ederli 
Marangon , Silvana Boeira, Valmor Rhoden e José Rojas. 
5.2.3 Comissão especial para novas normas eleitorai s:  Edson Romário Monteiro 
Paniágua, Graciela Marques Sutério, Paulo Eduardo Santos Paiva, Paulo Rodinei Soares 
Lopes. 
A conselheira Ana Luísa lembrou que na reunião de dezembro ficou estabelecido no ano 
passado, em relação às comissões especiais, que seria estabelecido um prazo razoável 
para a apresentação dos trabalhos; disse que entende a vontade dos novos diretores de 
participarem da Comissão Especial de Políticas de Cursos, entretanto que o professor 
Altacir questionou como ficaria o andamento dos trabalhos  em relação a própria mudança 
da composição do Conselho; que havia ficado definido que na primeira reunião de 2021 a 
Comissão apresentaria o resultado do trabalho. Disse que quando começam a debater a 
Matriz OCC, a evasão e as políticas de cursos é importante que os aspectos que já foram 
definidos do ano passado para este fossem apresentados. O Presidente disse que estende 
esse comentário para todas as comissões e que um relatório é importante para os novos 
conselheiros e para a comunidade e solicitou que as comissões apresentem relatórios na 
próxima reunião ordinária.  
Resultado: aprovados por UNANIMIDADE todos os nomes para as referidas Comissões. 
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6. Apreciação de Atas:  
6.1 Objeto:  Ata da 95ª RO, realizada via webconf, em 30 de novembro de 
2020. Origem:  Secretaria do CONSUNI. 
6.2 Objeto:  Ata da 96ª RO, realizada via webconf, em 10 de dezembro de 
2020. Origem:  Secretaria do CONSUNI. 
6.3 Objeto:  Ata da 39ª RE, realizada via webconf, em 15 de dezembro de 
2020. Origem:  Secretaria do CONSUNI. 
6.4 Objeto: Ata da 40ª RE, realizada via webconf, em 14 de janeiro de 
2021. Origem: Secretaria do CONSUNI. 
Resultado: aprovadas as atas da 95ª RO, 96ª RO, 39ª RE e 40ª RE com abstenção dos 
conselheiros: José Carlos Corrêa, Cheila Stopiglia, Jefferson Marçal da Rocha e Juan del 
Aguila. 
 
7. Gabinete da Reitoria:  
7.1 Processo: 23100.010881/2020-04. Origem: Núcleo de Relacionamento com 
Fundações de Apoio (NRFA). Objeto: Aprovar o ato nº 20/2020, assinado ad 
referendum do Conselho Universitário: renovação da autorização da Fundação Luiz Englert 
junto ao MEC/MCTI, com o objetivo de propiciar apoio para o desenvolvimento de projetos 
na Unipampa. 
Manifestaram-se os conselheiros: Viviane Gentil, Rubem de Ávila Jr e o Presidente.  
Resultado: aprovado com voto contrário do conselheiro Rubem de Ávila Jr. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros Edson Paniágua e Aline da Silva Rodrigues. 
7.2 Processo: 23100.010689/2020-18. Origem: CEG. Objeto:  Aprovar o ato nº 21/2020, 
assinado ad referendum do Conselho Universitário: alteração do Anexo I (cronograma) da 
Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 287, de 16 de novembro de 2020, para 
os campi Jaguarão e Santana do Livramento, conforme Ofício CEG 21/2020. 
Resultado: aprovado com abstenção do conselheiro Edson Paniágua. 
7.3 Processo:  23100.013879/2019-45. Origem:  PROGRAD/CIFOR. Objeto:  Alterar a 
Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 267/2019 - Política de Formação de Profissionais 
para a Educação Básica no âmbito da Universidade Federal do Pampa. 
7.4 Processo:  23100.002085/2021-71. Origem:  GR/Secretaria do 
CONSUNI. Objeto:  Adequação do Regimento do Conselho Universitário da Unipampa ao 
Decreto 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos 
inferiores a decreto. 
Resultado: aprovados em bloco os itens 7.3 e 7.4 com abstenção da conselheira Graciela 
Sutério. Ausente no momento da votação o conselheiro Alessandro Bica. 
 
8. Comissão Eleitoral Geral (CEG):  
8.1 Processo:  23100.018279/2020-15. Origem: CEG/CPPD. Objeto: Edital de Eleição de 
representantes para a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). 
8.2 Processo: 23100.018643/2020-39. Origem:  CEG. Objeto:  Edital de Eleição de 
representantes Discentes para o Conselho Universitário da Unipampa. 
8.3 Processo: 23100.018784/2020-51. Origem: CEG. Objeto: Edital de Eleição de 
representantes para o Conselho Editorial da Editora da Unipampa (EdUnipampa). 
A conselheira Ana Luisa solicitou que o item 4.1 dos Editais da CPPD e do Conselho 
Editorial tenham a mesma redação. O conselheiro Juan del Aguila solicitou a correção do 
cronograma do Edital do Conselho Editorial. 
Resultado:  aprovados com as alterações sugeridas os itens 8.1, 8.2 e 8.3. Absteve-se o 
conselheiro Juan del Aguila. Ausente no momento da votação o conselheiro Alessandro 
Bica. 
 
9. Assuntos Gerais (Inclusões de Pauta):  
9.1 A conselheira Chiara solicitou esclarecimentos sobre a proposta de Calendário 
Acadêmico 2021 em relação aos prazos para retorno das considerações da minuta por 
parte das comissões de curso e se a Universidade tem autonomia, em se permanecendo 
com o ensino remoto, para diminuir o número semanal do semestre de 18 para 15 
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semanas, como foi em 2020. A conselheira mencionou um ofício do Sindipampa 
ressaltando que terão quatro semestres seguidos com somente duas semanas de intervalo 
e que não estão previstas férias com mais de duas semanas para 2021 e 2022.  O Pró-
reitor da PROGRAD, professor Pedro Kemerich, disse que não há problema e que o prazo 
poderá ser estendido. Sobre a previsão de 18 semanas relatou que estão discutindo com 
as unidades acadêmicas e depois levarão à CSE e CONSUNI; que destas 18 semanas, 
duas podem ser de atividades assíncronas. O conselheiro aproveitou para responder ao 
conselheiro Juan sobre a evasão; explicou que a Unipampa vem sofrendo com problemas 
de ocupação, evasão e retenção e que isso não é devido à pandemia; que em 2019 
tivemos 2.073 alunos evadidos; que a Gestão vem propondo um acompanhamento mais 
próximo dos cursos, contato frequente com os NuDEs, com  as comissões e coordenações 
não somente em relação a avaliação, mas também com acompanhamento para renovação 
dos PPCs dos cursos; que muitas vezes os cursos precisam se reinventar principalmente 
em função do mercado e da sua empregabilidade. Lembrou que a Instituição vai passar 
por um processo de recredenciamento e que o atual conceito 3 não permite a abertura de 
cursos de graduação por um processo de avaliação sem a visita in loco de avaliadores. 
Disse entender que há várias outras formas de melhorar os índices de evasão e ocupação, 
como as monitorias, o acompanhamento de disciplinas com alto índice de retenções, 
ações muito pontuais que ajudam a melhorar os nossos números; que com a colaboração 
da ACS também buscam uma maior divulgação da Instituição.   
Ainda sobre o Calendário Acadêmico, o conselheiro César Beras salientou que a proposta 
é a primeira ferramenta que será debatida aqui no Conselho. O conselheiro fez 
três ponderações: 1ª. Que estão vivenciando a experiência nova do ensino remoto que 
gerou uma série de aprendizados, porém que é necessário fazerem uma análise de todo 
esse processo; que não podem falar em atividades síncronas e assíncronas e discutir o 
semestre sem essa avaliação. Enfatizou que é preciso marcarem uma reunião na próxima 
semana para efetuarem essa avaliação a fim de subsidiar os campi. 2ª. Que embora 
tenham tido um mês de férias, todos estão saindo muito cansados e que a atual proposta, 
considerando este semestre que vai até maio mais os outros dois vão remeter a 56 
semanas, com diacronia entre o calendário da graduação e da pós-graduação, que estão 
cansados e não conseguem visualizar nesse processo o direito de férias; que embora o 
Calendário não tenha a responsabilidade de prever as férias, sai dele a possibilidade 
objetiva; que a Reitoria reconheceu este ano como possibilidade de férias. 3ª.  Que é 
preciso fazer uma síntese deste diálogo para  ajudar os campi e pactuar, se possível hoje, 
que este ano será com ensino remoto. Finalizando, o conselheiro disse que quer participar 
da discussão de avaliação. O Presidente disse que a revisão faz parte do processo 
pedagógico; que há uma pesquisa e que com todos os dados que possuem é possível 
debaterem;  que esta é a base para iniciar a discussão e que tudo o que foi apontado será 
considerado no planejamento. O Presidente lembrou que existe um trâmite para o 
processo que é a Comissão Superior de Ensino, os colegiados acadêmicos, comissão local 
de ensino, conselho de campus até chegar aqui no Conselho Universitário que 
considera como um GT com olhar particular sobre essa excepcionalidade. O conselheiro 
Jeferson Selbach lembrou que quando da aprovação do Calendário Acadêmico 2020/1 e 
2020/2 havia a previsão legal de se fazer em 12 semanas e que este Conselho optou por 
um número maior de semanas; que para os semestres 2021/1 e 2021/2 não há, até o 
momento, um ato normativo legal do governo federal que permita a diminuição do número 
de semanas; que hoje está sendo respondido o ofício encaminhado pelo Sindicato, que é 
bem esclarecedor e que será disponibilizado para a comunidade. Salientou que é preciso 
reforçar os trâmites processuais até chegar à decisão deste Conselho. 
9.2 O conselheiro Juan del Aguila sobre a proposta para Professor Titular citou a Lei 
12.772/2012 que dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos de magistério  
federal e disse que deve ser cumprida, que possuímos Resolução que trata da classe A 
até a classe D, faltando a classe E de Titular; que há de se considerar a Resolução 75 de 
Professor Associado, a Resolução 80. Salientou que a CPPD apresentou uma proposta 
com parecer favorável do Procurador e que foi descartada pela Comissão formada pelo 
CONSUNI; que a Gestão apresentou outra proposta que no seu entendimento é contra a 
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Lei, motivo pelo qual ele e os conselheiros Marçal e Paniágua se retiraram da Comissão, 
ficando somente o Vice-reitor, o Chefe de Gabinete e um professor que é conhecido amigo 
da Gestão. Salientou que não está havendo por parte da Gestão que esse ponto seja 
resolvido. O Vice-presidente solicitou cuidado com as falas e falou que ficar ou sair de uma 
comissão é um ato democrático; lembrou que como docente também é parte interessada, 
mas que não podem desconsiderar o número de banco equivalente; que é obrigação 
conhecerem a legislação e que o Procurador deve conhecer bem mais porque tem 
formação jurídica na área, o que está sendo considerado para dar embasamento à 
proposta apresentada; que o CONSUNI pode tomar outra decisão, mas que, obviamente, 
será responsabilizado pelos seus atos; que é isso que farão no dia 25. Salientou que a 
minuta levada ao Procurador foram considerados todos os contraditórios e as proposições. 
Disse que a decisão tomada por este Conselho poderá impactar no número de vagas 
equivalentes, comprometendo os direitos, mas também em nomeações de vagas nos 
Cursos de Medicina e de Direito que ainda possuem muitas vagas em aberto. Finalizou 
dizendo que sua preocupação é com a Instituição.  O Presidente salientou que as 
comissões aprovadas no CONSUNI são formadas por conselheiros e não pelo cargo 
ocupado pela pessoa dentro do organograma da Universidade. O conselheiro Edson 
Paniágua fez uma explanação sobre os motivos que o levaram a sair da Comissão. 
Encaminhamento: O Presidente se disse preocupado com o tema, haja vista, já terem 
docentes em condições de promoção, assim ficou agendado uma Reunião Extraordinária 
para o dia 25 de março para apresentação e debate, ponto a ponto, da proposta. 
Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 10 minutos, foi encerrada a Reunião e redigida 
a presente Ata, assinada pelo Presidente do CONSUNI, Professor Roberlaine Ribeiro 
Jorge e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI. Esta Ata 
foi redigida de acordo com a Resolução 308/2021 - Regimento do CONSUNI. 
 
Esta Reunião está gravada e disponível para consulta 
em https://www.youtube.com/watch?v=YyFpknaXJi8. 
  
  

Roberlaine Ribeiro Jorge, 
Presidente. 

  
  

Sara Mascarenhas Tarasuk, 
Secretária Executiva do CONSUNI. 

 


