
 

 

ATA Nº 98 – 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVE RSITÁRIO 
(CONSUNI)DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

                                                                                                                                
                                                            Data: 29 de abril 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; pelo 
Campus Bagé, Fernando Junges; 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 
Representantes das Comissões Superiores: João Pablo Silva da Silva (CSE), 
Marina Prigol (CSP) e Paulo Roberto Cardoso da Silveira (CSExt).  Os Pró-
reitores: PROAD, Fernando Munhoz da Silveira, pela PROGEPE, Daniel dos 
Santos Viegas; 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, 
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, Silvana Peterini Boeira 
e Telmo Deifeld. Os representantes TAEs: Bárbara Viero de Noronha, Carlos 
Alberto Xavier Garcia, Graciela Marques Sutério e Paulo Eduardo Santos 
Paiva. Os representantes discentes: Aline da Silva Rodrigues, Ana Clara Góes 
dos Santos, Beatriz Sales da Silva, Lucas da Costa Lage e Yuan Kuen Baltazar 
Tong e a representante da Comunidade Externa, Rosemeri Martins dos Santos. 

Justificaram a ausência os conselheiros convocados: Alessandro Carvalho 
Bica, Ivonir Petrarca dos Santos e Rubem Samuel de Ávila Jr. 

Ausente sem justificativa o convocado: Sandro Silva da Cunha. 

Pauta  

1. Posse Novos Conselheiros:  



1.1 Professor Fernando Junges, pela Direção do Campus Bagé. 

1.2 Daniel dos Santos Viegas, pela PROGEPE. 

1.3 Professor João Pablo Silva da Silva, pela Comissão Superior de Ensino. 

1.4 Lucas da Costa Lage, representação discente. 

2. Informações da Reitoria:  

2.1 O Pró-reitor da PROEXT, Paulo Rodinei, informou sobre o lançamento do 
Programa da Feira de Ciências da UNIPAMPA e sobre a elaboração da Política 
de Extensão da Universidade que já possui várias inscrições internas. 
Salientou que foi enviado aos ex-pró-reitores para que pudessem colaborar 
com o conhecimento e a experiência; que tiveram retorno e já iniciaram uma 
discussão junto às Comissões Locais de Extensão e, a partir da compilação 
das sugestões, encaminharão a toda a comunidade acadêmica para um amplo 
debate sobre a política de extensão na Universidade. 

2.2 O Pró-reitor da PRAEC, Edward Pessano, comunicou sobre a atividade que 
a Universidade vem mantendo com as Associações Rurais e com todas as 
EMATER do estado buscando doações para complementar o suporte 
à alimentação dos estudantes em vulnerabilidade social e econômica. A 
referida ação já conseguiu arrecadar alimentos para  Jaguarão, Santana do 
Livramento e Uruguaiana. Sobre a chamada interna nº 3 que acontece 
anualmente e trata da reavaliação socieconômica, foi retomada para ocorrer no 
presente mês e que trata-se de um processo justo, uma vez que conseguem 
verificar todos os alunos que ainda têm direito a manutenção dos benefícios. 
Destacou, também, que um ponto ainda está sendo revisto, que trata 
justamente do auxílio moradia; que em razão da suspensão das aulas 
presencias a UNIPAMPA proporciona um benefício no valor de R$ 250,00 para 
o estudante que é de fora da cidade do campus onde estuda para que esse 
aluno possa pagar o seu aluguel; que dado o contexto muitos retornaram para 
as suas cidades natais e romperam os contratos de locação nas cidades onde 
estudam, por isso nessa chamada é necessário que o aluno comprove a 
locação do imóvel para que possa ser mantido o referido benefício. Disse que a 
Pró-reitoria está em contato direto com alguns estudantes e com a 
Procuradoria Federal tentando rever a necessidade de suspensão dos referido 
auxílio em virtude da pandemia, e quem sabe manter, mesmo que o aluno não 
esteja na cidade do seu campus, pois sabem que é um recurso que pode 
colaborar com a manutenção do estudante; que após a manifestação do 
Procurador poderão, ou manter a suspensão ou manter o pagamento. 

2.3 O Pró-reitor da PROD, Fernando Munhoz, informou sobre o envio dos 
cartões de suprimentos para todas as Unidades, que permite o uso para 
urgências; atendimento às demandas pontuais que chegaram dos campi, como 
processos de dispensa de licitação, inscrições em eventos; que realizaram 
todos os pagamentos das despesas fixas e contratos. Aproveitou para 
tranquilizar a todos em relação ao pagamento das faturas de água e energia 
elétrica; que vêm acompanhando diariamente junto à PROPLAN a dotação 
orçamentária; que estão criando um GT para estudar a nova lei de licitações; 
que estão iniciando as capacitações na Reitoria e nos campi. Comunicou sobre 



a reedição da MP 936 junto à Divisão de Terceirizados, fazendo um estudo 
quanto ao benefício e redução de contratos terceirizados e colocou-se à 
disposição, bem como toda a equipe da PROAD. 

2.4 O Pró-reitor da PROGRAD, Pedro Kemerich alertou sobre os processos de 
avaliação e que o INEP fará os atos autorizativos no formato 
remoto experimentalmente; que muito em breve os cursos de Engenharia de 
Pesca, Engenharia de Minas e o de Fruticultura deverão passar por processo 
autorizativo remoto. Disse que é importante destacar que, uma vez aprovado 
esse modelo poderá ser utilizado também para a renovação de conhecimento; 
que é importante que todos os cursos estejam atualizados e buscando a 
organização documental para que possam seguir aumentando o padrão de 
qualidade. Destacou a importância do Índice Geral de Cursos (IGC), que se 
manteve na faixa 4, porém que tivemos um aumento no índice contínuo de 3.10 
para 3.22 e que isso significa que a Instituição está crescendo seu padrão de 
qualidade, mesmo que não forma acelerada e felicitou a todos. 

2.5 Na sequência a Pró-reitora da PROPLAN, Viviane Gentil, informou sobre as 
divisões relacionadas a Pró-reitoria. Disse que através da Divisão de 
Planejamento estão organizando a gestão de integridade e a gestão de riscos; 
que esses órgãos são formados por comitês que trabalharam na formação de 
políticas e metodologias que tratam da gestão de integridade e de risco da 
Instituição; que o trabalho foi finalizado, mas que precisa de aprovação do 
Comitê Estratégico e depois da comunidade. Também informou que o Relatório 
Integrado de Gestão foi reestruturado para entrega, dentro dos trâmites do 
TCU  e também sobre a organização da página da transparência relacionada à 
legislação e que hoje solicita a divulgação através de e-mails eletrônicos a 
promover os links de acesso a todas as informações, trabalho esse realizado 
pela PROPLAN, PROAD e DTIC. Sobre os relatórios de gestão dos 
campi informou que foram finalizados e que agora estão sendo sistematizados 
para apresentação à comunidade. Disse que desde o ano passado  o 
monitoramento do PDI passou a ser semestral e que, no início de maio, estarão 
iniciando o monitoramento a fim de terem um acompanhamento e avaliação 
permanente da comunidade, especialmente no que diz respeito aos 
indicadores; que finalizaram a proposta de revisão da Matriz OCC dos campi 
que a proposta será enviada para avaliação. Salientou que desde 2020 o 
Escritório de Processos tem se dedicado com maior intensidade ao 
mapeamento de processos; que três pró-reitorias já tiveram o mapeamento 
finalizado; que os fluxos ficaram mais claros e que o trabalho já foi apresentado 
aos campi; que os relatórios interativos estão disponíveis na página da 
PROPLAN e que facilitam os ambientes de análise e planejamento. Salientou 
que hoje estão disponíveis 36 relatórios administrativos e acadêmicos. 
Ressaltou que foi finalizada a renovação da autorização da Fundação Luis 
Englert junto ao MEC, a fim de poder atuar em parceria com a UNIPAMPA, 
porém que será necessária a atualização da Resolução 122 que já está 
tramitando junto à PF; informou que foi feita uma retificação no Edital de 
Chamada Pública de credenciamento de instituições em consonância com as 
orientações da Procuradoria, considerando que o Edital estava restrito a 
fundações do Rio Grande do Sul; salientou a parceria com a Universidade 
Federal do Espírito Santo, ampliando, assim, as condições de vínculos. 
Continuando, disse que o núcleo de fundações aguarda a alteração da 
Resolução 122 para repassar as orientações a todos os servidores sobre os 



procedimentos entre as Fundações de Apoio e a Universidade. Informou que 
foram finalizados pela Pró-reitoria a revisão e o acompanhamento de 10 novos 
convênios e acordos de cooperação e que alguns serão apreciados pelos 
conselheiros nesta reunião. Finalizando, informou que no dia 22 de abril foi 
sancionada pela Lei 14.144 a LOA que diz respeito a primeira unidade 
orçamentária que representa em torno de 45% do orçamento e que aguarda 
novo decreto orientador de programação orçamentária e financeira, que 
normalmente se dá até 30 dias a publicação da LOA; que esse decreto 
regulará como será a disponibilização do orçamento; que além da redução já 
explanada tiveram uma redução também na fonte 100 que é de custeio de 467 
mil e na fonte 150 que é relativa a arrecadação, de mais 90 mil; além disso, um 
bloqueio feito pelo Decreto 10.686 em algumas despesas discricionárias, mas 
especialmente um bloqueio nos recursos de capital na ordem de 1 milhão e 
duzentos e vinte e um mil, que embora seja temporário, não permite 
planejamento sobre esse valor; que além disso, feita a aprovação da 1ª 
unidade há a possibilidade de se lançar o orçamento junto ao Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE). Além disso, 
também o monitoramento do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 
Controle (SIMEC), onde já receberam três novos TEDs relacionados à área da 
saúde que atuam com TEDs na área de ridência multiprofissionais; também um 
TED relacionado à UAB já finalizado e o TED Covid finalizado e enviado, mas 
ainda sem confirmação e outros TEDs relacionados a projetos específicos de 
professores com o Ministério de Desenvolvimento. Em relação às obras, a Pró-
reitora informou que estão finalizando os termos de referência dos contratos 
de manutenção de redes de média tensão e também do referencial de 
manutenção predial com materiais e mão de obra com um novo modelo de 
contrato e, também a manutenção dos geradores de energia; ressaltou a 
fiscalização da instalação desses novos geradores e refazendo a pactuação de 
energia fotovoltaica nos campi Caçapava, Jaguarão, Santana do Livramento, 
São Gabriel e Uruguaiana. Informou sobre a fiscalização e reestruturação do 
Bloco 5 do Campus Bagé, haja vista a retomada das obras; o 
acompanhamento da instalação de gases no Campus Caçapava;  a reforma da 
Biblioteca do Campus Uruguaiana e as reformas  relacionadas ao PPCI nos 
prédios acadêmicos e administrativos do Campus Alegrete, da Central de 
Gases do Campus Caçapava e dos laboratórios de anatomia. A conselheira 
parabenizou os servidores do Campus São Gabriel que finalizou a mudança de 
prédio e dessa forma agrega todos os trabalhos junto ao Campus. Em relação 
ao SisBi, que agora está ligado à PROPLAN, ressaltou que foi liberado o aceso 
às normas técnicas  e e-books da "Minha Biblioteca", assim como a atualização 
dos e-books que contemplam toda a comunidade; a regularização do passivo 
bibliográfico que possibilita maior acesso; finalizou informando a atualização 
nas páginas web e novos tutoriais facilitando o acesso. 

2.6 O Pró-reitor da PROPPI, Fabio Gallas agradeceu a todas as Unidades que 
deram retorno ao chamamento da PROPPI através da Coordenadoria de 
Inovação Tecnológica, indicando nomes para a reativação dos núcleos de 
empreendedorismo e inovação dos campi. Disse que a partir de agora serão 
emitidas portarias através do GR para que, através do projeto que está sendo 
trabalhado, possam efetivamente implementar as atividades. Em relação as 
demais atividades da Pró-reitoria, informou que as ações de fomento estão 
aguardando a liberação orçamentária para darem início a esses estímulos; que 
em breve serão lançadas as bolsas FAPERGS e CNPq. Ressaltou que amanhã 



é o último dia de inscrições na chamada de auxílio digital para os alunos da 
pós-graduação, relançada pela PROPPI para todo o ano de 2021 e que 
abrange os alunos que estão dentro do cadastro único; que também estão 
entregando os celulares aos alunos que foram contemplados na chamada. 
Finalizando, informou que em abril aconteceu a 3ª Mesa do Programa Inova 
RS da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, cujo projeto da 
Região da Campanha e da Fronteira Oeste está sob a coordenação do 
professor Cháriston Dal Belo, nas áreas de agronegócio e turismo e que estão 
esperando em breve uma chamada da FAPERGS na ordem de 500 mil reais, 
quando toda a comunidade será convidada e estimulada a participar, haja vista 
ser uma grande ação para a nossa região. 

2.7 O Presidente informou que hoje às 16 horas irá se retirar da reunião, pois 
participará de uma importante reunião extraordinária da ANDIFES, quando 
discutirão sobre o orçamento, já que o STF entrou com medida para manter o 
orçamento do IBGE a fim de que se realize o senso, sobre a educação e sobre 
as emendas parlamentares. 

3. Informações dos Conselheiros:  

3.1 O conselheiro Juan del Aguila informou que a proposta para Professor 
Titular foi encaminhada pela CPPD à Secretaria do CONSUNI que encaminhou 
aos campi e solicitou que se faça uma RE na primeira semana de aula do 
semestre 2021/1 para apreciação da normativa uma vez que já temos 28 
docentes na Classe D4 que é a Classe Associado, sendo que alguns já 
possuem tempo para passarem a Titular e outros já muito próximos. O 
conselheiro também lamentou o corte de água ocorrido na Estância do Pampa; 
disse que a gestão auxiliou na resolução do problema e solicitou cuidado para 
que não aconteçam cortes de água e luz nas Unidades, ainda mais nessa 
época de pandemia. O conselheiro questionou se a PROEXT tem 
previsão sobre  a data de lançamento do Edital Profext e se a PROGEPE, uma 
vez que o orçamento já foi aprovado, tem ideia de quando os concursos para 
professor  efetivo serão liberados; que só o Curso de Enologia está com déficit 
de quatro docentes. 

3.2 O conselheiro José Rojas reforçou a fala do conselheiro Juan que precisam 
da nomeação dos docentes aprovados em concursos para o Campus 
Caçapava. Solicitou que haja mais celeridade nas respostas e 
encaminhamentos por parte da PROPLAN, considerando que possui 5 ofícios 
encaminhados há mais de 50 dias e que ainda não foram respondidos; que a 
comunidade acadêmica de Caçapava anseia por respostas. 

O Pró-reitor da PROAD reforçou a importância de os fiscais manterem  o 
controle sobre os empenhos durante todo o ano e principalmente na virada do 
exercício; que o ocorrido em Dom Pedrito foi decorrência da falta de 
acompanhamento e as faturas ficaram sem prévio empenho; que quando isso 
acontece o procedimento na PROAD é fazer o reconhecimento de dívida, ou 
seja, pagar em 2021 despesas de 2020 e que, com as dificuldades de limite 
orçamentário estavam aguardando a dotação orçamentária para pagamento 
dessas faturas de 2020; que este ano, em razão do financeiro estar em 1/18 
esse controle diário sobre as faturas esse controle é ainda mais necessário, a 
fim de observarem as faturas simples. Finalizando disse que o corte se deu por 



uma questão de um processo de reconhecimento de dívida e que este ano 
estão priorizando assim que chega o financeiro os pagamentos são efetuados 
e reforçou a solicitação de não deixarem as faturas nas unidades para que 
possam fazer a liquidação. 

3.3 O conselheiro Altacir Bunde informou que ainda esta semana  enviarão e-
mail para marcar a reunião da Comissão dos Novos Cursos a fim de 
retomarem as discussões da Comissão. 

3.4 A conselheira Nádia Bucco reforçou a fala do conselheiro Juan e agradeceu 
pela explicação e empenho do Pró-reitor Fernando Munhoz; que ficou clara na 
fala do Pró-reitor. 

3.5 O conselheiro Paulo Rodinei informou que os editais da PROEXT estão 
praticamente prontos, somente dependendo exclusivamente do orçamento. 

3.6 O conselheiro Daniel Viegas esclareceu sobre as nomeações  informando 
que desde 2020 vivem um fluxo alterado pelo MPOG e MEC que limitam 
vagas; que em 2021 estão trabalhando com a Gestão e já que o orçamento foi 
liberado devem levar isso em conta para definir as nomeações; que outras 
questões estão sendo avaliadas, pois existe um quantitativo que o MEC 
autoriza para nomear em cada exercício, porém que esse quantitativo ainda 
não foi divulgado; que esta semana estavam monitorando no sistema do 
quadro fixo PTA, que é um sistema do SIGEPE onde será autorizado o número 
de vagas e assim que isso estiver definido será avaliado pela Gestão a fim de 
tomarem as necessárias providências para, o mais rápido possível, repor essas 
vagas que estão em aberto. 

3.7 O conselheiro Algacir Rigon informou que o Curso Educação do Campo do 
Campus Dom Pedrito retomou o Encontro do Conselho Comunitário, que é a 
participação da comunidade em uma instância do Curso; agradeceu a 
participação principalmente dos representantes da Reitoria e das pró-reitorias. 

4. Inclusões e Exclusões de Pauta (Assuntos Gerais) : 

4.1 A conselheira Chiara Valsecchi solicitou reconsideração das 
desclassificações do resultado do PDA pelo item 3.2.10.1 do Edital. A 
conselheira fez a leitura do ponto; disse que foi pedida uma inclusão de pauta 
neste Conselho e que o encaminhamento dado foi de o recurso passar pela 
Comissão Avaliadora do PDA, que pelo próprio Edital é a 2ª instância do 
recurso; que está em desacordo com o fluxo, haja vista que não houve a 
possibilidade de aplicar o recurso em 1ª instância. Dessa forma, a conselheira 
como representante de 16 docentes assinantes solicitou a inclusão de 
reconsideração ao Conselho Universitário, que é a instância máxima recursal 
da Universidade, incluindo também os demais envolvidos nas 
desclassificações.  

4.2 A conselheira Silvana Gritti solicitou um debate sobre a Assistência 
Estudantil. 

4.3 O conselheiro Edson Paniágua pediu informações sobre vagas docentes e 
banco equivalente. 



4.4  O conselheiro Juan del Aguila solicitou incluir avaliação das AERES e 
pediu a atualização do nome do novo reitor da UNQ no Protocolo de Intenções, 
item 9.6 da pauta; questionou se deve solicitar a exclusão do ponto de pauta ou 
se pode ser apreciado com erro. O Presidente respondeu que poderão apreciar 
o ponto de pauta condicionado a atualização dos dados. 

4.5 O conselheiro Lucas Lage solicitou debate sobre o orçamento. 

4.6 O conselheiro Lucas também solicitou uma inversão de pauta para que o 
debate sobre o orçamento aconteça antes da votação do calendário 
acadêmico. 

Resultado da votação dos pedidos de inclusões: aprovadas com abstenção 
dos conselheiros: Ederli Marangon e João Pablo da Silva. Ausente no momento 
da votação o conselheiro convocado Yuan Tong. 

Resultado da votação do pedido de inversão: aprovada com abstenção dos 
conselheiros: Ederli Marangon, João Pablo da Silva e Antônio Cleber Camargo. 
Ausente no momento da votação o conselheiro convocado Yuan Tong. 

Pautas do CONSUNI  

5. Recomposição de Comissão:  

5.1 Comissão de Planejamento e Orçamento: (1 docente e 1 TAE): Somente o 
conselheiro professor, José Rojas se inscreveu. Como não houve mais 
inscritos o Presidente questionou se alguém discordava e, não havendo 
manifestações a Presidência considerou aceita a inscrição, motivo pelo qual 
não aconteceu a chamada nominal para votação. 

6. Apreciação de Atas:  

6.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto:  Ata da 97ª Reunião Ordinária, 
realizada via webconf, em 25 de fevereiro. 

Resultado: aprovada a Ata da 97ª RO com a abstenção dos conselheiros: 
Fernando Junges, João Pablo da Silva, Paulo Roberto da Silveira, Algacir 
Rigon, Altacir Bunde, Juan del Aguila, Paulo Paiva e Lucas Lage. 

6.2 Origem:  Secretaria do CONSUNI Objeto:  Ata da 41ª Reunião 
Extraordinária, realizada via webconf, em 08 de abril. 

Resultado: aprovada a Ata da 41ª RE com a abstenção dos conselheiros: 
Fernando Junges, João Pablo da Silva, Algacir Rigon, Juan del Aguila, Paulo 
Paiva e Lucas Lage.  

7. Gabinete da Reitoria (GR):  

7.1 Processo:  23100. 018784/2020-51 Origem:  CEG. Objeto: Aprovar o ato nº 
01/2021, assinado ad referendum do Conselho Universitário: alteração do 
ANEXO I (cronograma) da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 306, de 25 de 



fevereiro de 2021, Edital de Eleição de Representantes para o Conselho 
Editorial da Editora da Unipampa (EdUNIPAMPA). 

7.2 Processo:  23100.018279/2020-15. Origem:  CEG/CPPD. Objeto:  Aprovar 
o ato nº 02/2021, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Edital 
Complementar 01/2021, de Eleição de representantes para a Comissão 
Permanente de Pessoal Docente (CPPD), somente para as vagas que não 
foram preenchidas através da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 304, de 25 
de fevereiro de 2021, Edital 01/2021 - Eleição de Representantes para a 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). 

7.3 Processo:  23100.002690/2021-41. Origem:  DAIINTER. Objeto:  Aprovar o 
ato nº 03/2021, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Acordo de 
Cooperação entre a UNIPAMPA e o Banco Santander S/A - Santander 
Universidades. Parecer CRU-S: Favorável à aprovação. 

7.4 Processo: 23100.002263/2021-63. Origem:  PROGRAD. Objeto: Aprovar o 
ato nº 04/2021, assinado ad referendum do Conselho Universitário: Calendário 
Acadêmico da Graduação 2021 do Curso de Educação do Campo - 
Licenciatura (LECAMPO). Parecer CSE:  Favorável à aprovação. 

7.5 Processo:  23100.018784/2020-51. Origem:  CEG. Objeto:  Aprovar o ato 
nº 05/2021, assinado ad referendum do Conselho Universitário: alteração do 
ANEXO I (cronograma) da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 306, de 25 de 
fevereiro de 2021, Edital de Eleição de Representantes para o Conselho 
Editorial da Editora da Unipampa (EdUNIPAMPA). 

Resultado: aprovados em bloco os itens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 com abstenção 
do conselheiro Altacir Bunde. 

12.6  Inversão da Pauta - debate sobre o orçamento:  o conselheiro Lucas 
iniciou agradecendo aos demais conselheiros pela aprovação da inclusão e 
da inversão de pauta; disse que é importante debater esse item até porque o 
Calendário Acadêmico é o próximo ponto e porque há manifestações para o 
retorno de forma híbrida; que é necessário saber como a Universidade está no 
quesito orçamentário; que foram apresentados vários cenários e que há 
notícias vinculadas a novos cortes; disse que as perguntas são: em qual 
cenário a UNIPAMPA está inserida; como ficará se retornarem com ensino 
híbrido; se correm o risco de fechar as portas. Disse, também, que há uma 
grande insegurança em relação a isso tudo. A Pró-reitora da PROPLAN 
explicou que como já tiveram a explanação da peça orçamentária em reunião 
deste Conselho daquilo que estava como PLOA e que os cenários, 
infelizmente, mudam diariamente; que acabou de receber comunicado da SPO 
alterando o que foi publicado no dia 22; que no dia 22 de abril foi aprovada a 
primeira unidade orçamentária, que comparada ao orçamento de 2020 já 
apresentava cortes em uma média de 20%;  que além das reduções já 
previstas nas despesas discricionárias há outras mais pontuais sendo 
analisadas pela Divisão de Orçamento; que o MPOG emitiu um decreto 
tratando das questões de bloqueios das despesas primárias e discricionárias. 
Informou que acabara de receber a informação, via SPO/MEC, que hoje será 
emitida uma nova orientação de como se darão esses bloqueios mencionados 
no Decreto 10.136;  que o comunicado informa que envolve algo em torno de 



13,8%. Salientou que com a posse dos novos diretores em fevereiro a  Gestão 
vem mantendo uma regularidade de reuniões juntamente com a Pró-reitoria 
atualizando sobre o orçamento. Disse que considerando a previsão de corte 
que já havia iniciaram a identificação de elementos nos quais poderiam fazer 
reduções, como água, energia elétrica - que vai reduzir com a implantação das 
células fotovoltaicas - dos vários contratos existentes mas, que a Gestão está 
empenhada em conseguir reduzir na manutenção geral e na repactuação de 
contratos de terceirizados para que não haja demissões e que também há um 
olhar especial à Assistência Estudantil. Disse que até a emissão do decreto 
que é emitido em torno de 30 dias após a homologação da LOA a Universidade 
não tem a informação de como poderá executar esse orçamento, se poderá ser 
disponibilizado mensal, trimestral ou de qual forma; que nas conversas com os 
gestores dos campi verificaram várias hipóteses e propuseram que essas 
discussões fossem realizadas nas unidades já que todos possuem as 
informações para esse debate; que há a intenção de reduções na matriz 
orçamentária de manutenção de campus, que um campus propôs a ampliação 
dessa redução, outro sugeriu que algumas obras fossem paralisadas, porém, 
que o Reitor está fazendo a escuta de todas as sugestões para que a melhor 
decisão seja tomada; explicou que as ações tomada aqui estão em 
consonância com as ações das outras universidades; enfatizou que esses 
cortes fragilizam várias ações e são muito desgastantes uma vez que o 
Governo não está priorizando a educação, mas que, independente disso estão 
sempre buscando soluções junto ao MEC.  O conselheiro Rojas disse que as 
reuniões para debater o orçamento foram solicitadas pelas equipes diretivas da 
unidades universitárias e que a PROPLAN apresentou oito cenários, inclusive 
com cortes nos contratos com terceirizados, que foram contestados através 
dos Ofícios 16 e 22 do Campus Caçapava do Sul e solicitou que  Pró-reitora 
apresente os documentos em que ela responde aos campi; disse que aguarda 
a manifestação da PROPLAN aos Ofícios 10, 16, 22 e ao ofício da Fundação 
de Apoio que até o momento não foram respondidos, haja vista precisarem 
balizar as discussões no Campus; destacou que o entendimento no Campus 
Caçapava do Sul é que mesmo com a redução de 20% na Lei Orçamentária 
existe a possibilidade de não fazerem nenhum tipo de corte; também solicitou 
que o CONSUNI encaminhe a toda a comunidade acadêmica os ofícios 
enviados pelo Campus e que são muito esclarecedores. O conselheiro Pedro 
Kemerich disse que o Calendário que será discutido ainda prevê as AEREs; 
que receberam uma enorme demanda de alunos referente às disciplinas que 
não se adaptaram à oferta remota e por isso foi criado um GT Aulas Práticas 
Emergenciais a fim de operacionalizarem a oferta de aulas práticas de forma 
segura, mas apenas para alunos formandos e para os cursos da área da 
saúde; em relação ao ensino híbrido disse que será um segundo momento, 
quando todos já estiverem vacinados e com condições seguras para o 
retorno. O Presidente agradeceu pelos esclarecimentos, principalmente sobre o 
fato de o ensino híbrido não ser a volta presencial. A conselheira Viviane 
agradeceu a contribuição do Diretor do Campus Caçapava e explicou que os 
processos estão sendo movimentados pelos setores competentes, que as 
informações são todas públicas nos diversos canais da Universidade, porém, 
da forma resumida como foram solicitadas pela Direção do Campus estão 
sistematizando os dados para que sejam divulgados a todos os campi, 
respeitando a equidade e a ampla divulgação das informações internas. Disse 
que estão agendadas com as Unidades reuniões estratégicas de 
avaliação  das questões das despesas da Instituição e que como mencionado 



pelo conselheiro não há nenhuma definição, que os vários cenários deverão 
ser avaliados para então se decidir; ressaltou que os cenários já sofreram 
alterações de informações externas que podem alterar a atual situação já 
apresentada já que é tudo muito dinâmico. Finalizando reforçou que as 
reuniões com os campi acontecerão junto com a PROAD e equipes técnicas 
para pleitearem o bom andamento da UNIPAMPA, que é o objetivo comum e 
prontos a responder a todas às Unidades. A conselheira   Nádia Bucco solicitou 
esclarecimentos à Pró-reitora, enfatizando a importância de fazerem 
reuniões que antes eram semanais, entendendo que os Diretores tenham uma 
visão clara de que a Universidade é uma só, e que o trabalho coletivo das dez 
gestões os fortalecem no sentido de que as decisões tomadas sempre serão as 
melhores para a Universidade. E, em relação ao ofício enviado às 
Unidades com os cenários, disse que há clareza no grupo de diretores que 
ninguém respondeu no sentido de acatar algum daquelas possibilidades; que 
estão debatendo no grupo algumas correções de dados mas não de aprovação 
ou pedido de aumento de redução de algum cenário. Disse que é importante 
esclarecer, pois a fala da Pró-reitora dá a entender que algumas Unidades já 
se manifestaram, inclusive de acordo com cortes; disse que estão conversando 
no grupo e o entendimento de todos é que ainda não se manifestaram 
enquanto direção de campus no sentido de aprovar qualquer um dos cenários, 
que somente foram apresentados, porém sem qualquer retorno de que 
estariam praticando algum deles. Finalizando disse que trabalham em um 
coletivo e que dentro desse coletivo é importante que pratiquem principalmente 
a lealdade, sem cercear o direito de manifestação de qualquer uma das 
Unidades acadêmicas. O Presidente destacou que a Gestão prima pela 
discussão e pelas escutas e que cada um tem as suas responsabilidades; que 
muitos dos presentes também já foram gestão e tiveram que tomar decisões 
que não agradaram a comunidade; que estão com um corte orçamentário vindo 
do Governo Federal e têm que procurar a melhor forma de administrar o fato; 
que estão ouvindo as contribuições, acompanhando todas as questões 
surgidas diariamente e discutindo cada uma; disse que a Reitoria possui uma 
equipe técnica muito qualificada e empenhada trabalhando em prol de toda a 
comunidade, que sabem quais decisões precisam ser tomadas e que serão 
discutidas com toda a comunidade. O conselheiro Alexandre Vicentine 
informou que no grupo de diretores já haviam manifestado a intenção de 
debatem o orçamento nas unidades a partir da apresentação dos cenários pela 
Reitoria e pela PROPLAN, salientou que não entraram nos detalhes dos cortes 
nas unidades acadêmicas porque ainda não haviam recebido os cenários 1, 2, 
3, 4, 5, 7 e 8 enviados recentemente pela PROPLAN, e que a partir desse 
recebimento possuem elementos suficientes para fazer essa discussão; disse 
que no grupo houve uma determinada manifestação com sugestões, porém, 
que nenhuma unidade enviou ofício sugerindo reduções de contratos. O 
conselheiro disse que se houve sugestão de redução de contrato é importante 
que a Reitoria diga de quais unidades acadêmicas partiu; que o grupo aguarda 
novo convite da Reitoria para retomarem as discussões sobre o orçamento; 
que na última reunião do Conselho de Campus apresentou o PowerPoint 
encaminhado pela PROPLAN e que havia explicado que ainda aguardava  o 
encaminhamento desses cenários; que na próxima reunião que acontecerá 
semana que vem apresentará o panorama e aí poderá se manifestar como 
representante do Campus. O conselheiro Juan disse que os cortes 
orçamentários iniciaram em outros governos, porém que foram mais 
intensificados agora, que é preciso ter clareza que fazemos parte do Estado 



brasileiro e não do governo; que é ilógico um ministro da educação atacar a 
universidade pública como já aconteceu e que, neste contexto, parabeniza a 
Gestão que já fez vários comunicados falando sobre os cortes orçamentários, 
mas acha que isso tem que que ser intensificado e publicizado, haja vista que o 
objetivo dos cortes é a precarização das universidades públicas. Salientou que 
o objetivo das universidades é formar profissionais competentes e de alto nível, 
seres humanos que contribuirão com o desenvolvimento do país.; que esses 
cortes estão colocando em risco o dia a dia da Universidade e solicitou que a 
Reitoria publicize ainda mais essa informação à sociedade. O conselheiro 
informou que o Campus Dom Pedrito já demitiu terceirizados e que se isso 
continuar acontecendo terão que fechar o Campus, a Estância do Pampa e que 
isso é inaceitável. O Presidente agradeceu e informou que é nesse sentido que 
estão trabalhando, já com agendas em Brasília e mantendo a comunidade 
esclarecida também através de veículos de imprensa; que tentam resgatar 
essas perdas para continuar a missão enquanto instituição. A Pró-
reitora Viviane Gentil agradeceu aos conselheiros Nádia e, principalmente ao 
Alexandre por ter reforçado que as informações estão chegando aos campi e, 
dessa forma, possibilitando a discussão sobre o orçamento, as despesas e de 
que forma poderão amenizar os cortes sem causar prejuízos ainda maiores 
e que, com esse diálogo, com essa troca de informações é que construirão a 
Universidade. A conselheira salientou que dos quase 100 contratos alguns já 
foram reduzido; que os que tratam de terceirizados e postos de trabalho a Pró-
reitoria recebeu informações novas que irão impactar nos cenários propostos e, 
por isso, estão em permanente trabalho para adaptar a legislação que é 
colocada a cada dia; que não há decisão de cortes de terceirizados, pois a 
gestão trabalha para isso. Reforçou que existem sugestões e projeções 
para amenizar essa crise, entretanto, sem uma definição final. O conselheiro  
Carlos Garcia se disse preocupado com a situação do Campus São Gabriel 
que está com as obras atrasadas; com a Casa do Estudante praticamente 
pronta e com a obra abandonada sendo depredada; que o Campus não possui 
urbanização e com isso não possui ruas; que somente agora foi entregue o 
prédio administrativo e que com a diminuição dos postos de vigilância está uma 
temeridade; um Campus com equipamentos caríssimos e sem segurança. O 
conselheiro sugeriu um fórum onde a comunidade seja informada, 
considerando que praticamente já estamos no fim de abril e ainda não temos 
um orçamento, que em outubro encerra o ano fiscal e por isso acha importante 
que a Reitoria dê ciência à comunidade acadêmica do atual panorama, dizendo 
o que será priorizado. Salientou que há 10 anos as universidades estão 
sofrendo cortes. O conselheiro César Beras disse que a discussão sobre os 
cortes precisam ser discutidas em dois níveis; o operacional definido o 
percentual e onde será feito o corte e o administrativo; sugeriu que seja feita 
uma campanha "Salve a Unipampa ou Salve a Universidade Pública" e que 
seja marcada uma RE para debater somente o orçamento a fim de pactuarem 
ações coordenadas. O Pró-reitor Fernando Munhoz esclareceu que a Gestão 
não efetivou nenhum corte; que no início da pandemia alguns funcionários de 
empresas terceirizadas aproveitaram para fazer acordos e pediram demissão e 
pela baixa demanda nas unidades os fiscais optaram por não pedir reposição; 
que com isso já estão economizando e aproveitaram para o usar os saldos e 
efetuar pagamentos; que com a reedição da MP 936 haverá a possibilidade de 
negociar com as empresas para que não ocorram demissões, as empresas 
participando com 30% e o governo com 70%. Frisou que nas reuniões com as 
direções nunca foi pensada a redução de vigilantes. O conselheiro Edson 



Paniágua declarou que a Universidade vem, ao longo do tempo, fazendo o que 
é necessário para enfrentar essa situação, mas questionou qual o posição da 
UNIPAMPA diante do atual quadro, mesmo que isso não signifique caminhar 
para partido A ou B, mas qual a posição em relação a Universidade; que os 
fóruns para debate com a comunidade são ótimos, pois o debate está 
circunscrito a este Conselho e sugeriu que se faça audiência públicas a fim de 
a sociedade ter o real dimensionamento do que estamos enfrentando. O 
conselheiro Alexandre Vicentine questionou se os oito cenários apresentados 
já estão defasados, haja vista a fala da Pró-reitora Viviane de que havia 
recebido novas informações e solicitou que essas informações sejam 
encaminhadas às equipes diretivas. O conselheiro também sugeriu uma RE 
para apresentação e análise da situação orçamentária de forma a ampliar a 
discussão e de que a comunidade tenha um entendimento mais pontual da 
situação orçamentária da UNIPAMPA e do posicionamento da Instituição. O 
Presidente Roberlaine explicou que o cenário é muito dinâmico, haja vista a 
reedição da MP, trazendo elementos a serem analisados, como a diminuição 
das despesas sem a perda de empregos; tudo negociado com as empresas e 
aporte do governo federal; disse que as discussões continuam com toda a 
equipe técnica e equipes diretivas e, naturalmente, chegar até a comunidade e 
explicou que as ações não pararam e precisam ser intensificadas a fim de não 
implicarem em prejuízo à Instituição. 

Encaminhamento: ajuste do calendário para marcar uma RE e debate com os 
diretores que ampliarão a discussão; publicizar e intensificar o debate; 
compromisso de publicizar, junto à ACS, todas as reuniões e extratos das 
reuniões, assim como as ações externas. O conselheiro Alexandre questionou 
se a publicização será baseada na MP publicada ontem, dia 28; disse que essa 
MP, com validade de 120 dias, é uma fexibilização das leis trabalhistas e que 
entende ser maléfica às relações de trabalho, mas que a Universidade pode 
fazer uma análise para utilizar em benefício da manutenção dos postos de 
trabalho terceirizados. O Presidente confirmou que essa é a ideia; que ontem 
foi aberto um processo para iniciar a análise técnica do assunto para discussão 
com todos os campi e enfatizou a importância de que todas as informações 
sejam repassadas à comunidade pelas equipes diretivas. Lembrou que hoje 
há reunião da ANDIFES quando debaterão o orçamento; que amanhã haverá 
reunião com reitores do Sul quando discutirão sobre o orçamento e a 
pandemia; que todas as informações oriundas dessas reuniões serão postadas 
no portal da Universidade a fim de cientificar a todos. Finalizando, agradeceu a 
contribuição de todos. 

O conselheiro Carlos Garcia questionou se haverá uma sessão pública para 
discussão do orçamento e se as câmaras de vereadores poderão ser 
acionadas e por quem. O Presidente reafirmou que as discussões podem e 
devem acontecer; que a própria ANDIFES solicita essa movimentação com a 
classe política e que os diretores podem fazer esse elo e solicitar uma sessão 
pública a fim de exporem essa situação orçamentária. O conselheiro Altacir 
lembrou que há uma comissão na Assembleia em defesa da UNIPAMPA e que 
esta deverá ser acionada, com o que o Presidente concordou; acionar em 
benefício da UNIPAMPA e de todas as universidades. 

8. Comissão Superior de Ensino (CSE):  



8.1 Processo:  23100.002263/2021-63. Origem: PROGRAD. Objeto:  
Calendário Acadêmico da Graduação 2021. Parecer CSE:  Favorável à 
aprovação. 

O conselheiro Juan del Aguila disse que as AERES deveriam ter sido avaliadas 
antes da aprovação do Calendário; sugeriu um semestre de 16 ou 17 semanas 
e um intervalo de 5 semanas; que essa situação pandêmica só permite o 
ensino remoto enquanto não acontecer a vacinação em massa.  A conselheira 
Cheila Stopiglia disse estar preocupada com o segundo semestre de 2021 e 
sugeriu que o retorno se dê logo após o recesso; disse concordar que as 15 
semanas são adequadas; solicitou a revisão do Calendário no mês de outubro 
2021; referente a acolhida discente solicitou que aconteça separada do ajuste 
de matrículas. O conselheiro Lucas Lage apoia a avaliação das AERES antes 
de aprovarem o Calendário, publicizar as negociações; 16 ou 17 semanas; 
questionou se há uma legislação do CNE para o ano de 2021 que permita a 
diminuição de semanas e da modalidade em que o ensino acontecerá. A 
conselheira Aline Rodrigues pontuou sobre a mobilidade institucional que é 
fundamental para os alunos do Bacharelado Interdisciplinar do Campus Itaqui; 
disse que essa mobilidade intrainstitucional é um dos grandes pontos de 
evasão e retenção e solicitou que essa data seja revista. O Pró-reitor da 
PROGRAD, Pedro Kemerich, informou que foram realizados eventos com 
docentes e discentes quando divulgaram o resultado da pesquisa sobre as 
AERES, que coletaram informações e demandas com a comunidade, sobre 
tecnologia, software, capacitações e outras. Salientou que essa avaliação foi 
publicizada e que possuem registros; disse, também, que em breve 
publicizarão esses dados atualizados e todas as informações sobre 
trancamentos e abandonos para que possam discutir e entender o 
funcionamento das AERES. Finalizando, explicou que todo o Calendário e as 
AERES foram propostos de acordo com a legislação em vigor no MEC e 
solicitou à Presidência permissão para que o servidor Bruno Martinato 
apresente slides com normativas que nortearam todo o processo de 
construção.  O conselheiro João Pablo explicou que na CSE, que tem 
representação de todas as Unidades, a opção de 15 semanas foi para 
sincronizar a graduação e a pós-graduação; que será uma ano mais 
sacrificado, porém que, no ano que vem conseguem voltar para uma condição 
normal de calendário. Sobre as férias o conselheiro disse que terão três meses 
e uma semana de períodos não letivos, que é um sacrifício a fim de alinharem 
os calendários da pós e da graduação. Sobre a acolhida e a mobilidade disse 
que talvez não sejam algo crítico de fazerem ajustes e sobre os riscos de uma 
mudança no cenário, disse que isso é diário.  O conselheiro Telmo Deifeld 
disse que é favorável à manutenção das 18 semanas; que entende que a 
grande maioria se manifestou pelas 15 semanas e questionou se há um 
levantamento sobre a evasão durante esse período, não só pelas AERES mas 
pelo calendário encurtado; se disse preocupado em encurtar tanto o período. 
Ainda se manifestaram os conselheiros Paulo Roberto, Altacir Bunde e Pedro 
Kemerich. O servidor Bruno Martinato fez uma explanação com apresentação 
de slides sobre a construção do calendário e esse material passa a integrar os 
documentos desta Reunião. Manifestaram-se os conselheiros Pedro 
Kemerich, César Beras, Silvana Gritti, Eloir Míssio e Altacir Bunde. 

Às 12 horas e 50 minutos a reunião foi interrompida e reiniciada às 14 horas e 
05 minutos.  



O Presidente informou que sairia da reunião às 16 horas para participar da 
reunião da ANDIFES e que a presidência da Mesa ficaria com o Vice-
presidente, conselheiro Marcus Vinícius Querol. Na sequência passou 
a palavra ao Pró-reitor da PROGRAD para que, juntamente com o servidor 
Bruno Martinato, apresentassem a proposta de data de retorno e os destaques 
do Calendário Acadêmico que ainda dependem de decisão.  

Manifestaram-se os conselheiros: Altacir Bunde, Cheila Stopiglia, Chiara 
Valsecchi, Lucas Lage,  Aline Rodrigues e o Pró-reitor Pedro Kemerich.  

Os conselheiros optaram por votar nas seguintes propostas: Proposta 1  de 15 
semanas, com destaque em relação ao retorno e Proposta 2  com 17 semanas 
também com destaque de retorno. Destaque: retorno no início ou metade de 
janeiro 

Resultado:  Aprovada a proposta 2  de 17 semanas com 22 votos. Votaram na 
proposta vencedora os conselheiros: José Rojas, Nádia Bucco, José Carlos 
Corrêa, Silvana Gritti, Alexandre Xavier, Paulo Roberto da Silveira, Algacir 
Rigon, Alessandro de Oliveira, Altacir Bunde, Ana Luísa Soares, César Beras, 
Edson Paniágua, Eloir Míssio, Jefferson Marçal, Juan del Aguila, Cintia 
Saydelles, Paulo Paiva, Aline Rodrigues, Ana Clara Góes, Lucas Lage, Yuan 
Tong e Rosemeri dos Santos. A proposta 1  de 15 semanas obteve 21 votos 
dos conselheiros: Ederli Marangon, Fernando Junges, Valmor Rhoden,Luciana 
Benetti, Cheila Stopoglia, João Pablo da Silva, Marina Prigol, Fernando 
Munhoz, Viviane Gentil, Fabio Leivas, Pedro Kemerich, Edward Pessano, 
Paulo Lopes, Antônio Cleber Camargo, Chiara Valsecchi, Jeferson Selbach, 
Mateus da Silva, Silvana Boeira, Bárbara Noronha, Marcus Querol e Roberlaine 
Ribeiro Jorge. Absteve-se o conselheiro Daniel Viegas.  Ausentes no momento 
da votação os conselheiros convocados: Carlos Garcia e Beatriz da Silva.  

A Presidência passou para o próximo item da pauta enquanto a PROGRAD faz 
os ajustes no Calendário para posterior apresentação e votação. 

8.2 Processo: 23100.013050/2020-86. Origem:  Campus Alegrete/ 
PROPPI. Objeto:  Proposta de Criação de Curso de Pós-graduação Lato Sensu 
- Especialização em Eficiência e Qualidade Energética. Parecer 
CSE: Favorável à aprovação. 

8.3 Processo:  23100.012869/2019-92. Origem: PROPPI. Objeto: Alterar o 
Art. 110 da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 295, de 30 de novembro de 
2020, que estabeleceu as Normas de Pós-graduação stricto sensu da 
Unipampa, aumentando para doze meses o prazo para que sejam realizadas 
as adaptações necessárias aos textos dos regimentos dos programas de pós-
graduação. Parecer CSE: Favorável à aprovação, conforme declaração 
constante no Despacho SEC-COMSUP 0502213. 

Resultado: aprovados por UNANIMIDADE os itens 8.2 e 8.3. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados Carlos Garcia e Beatriz da 
Silva. 

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



9.1 Processo: 23100.017639/2020-53. Origem: Campus 
Alegrete. Objeto: Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Universidade 
de Santa Cruz do Sul (UNISC). Parecer CRU-S:  Favorável à aprovação. 

9.2 Processo: 23100.005878/2020-61. Origem:  Campus Alegrete. Objeto: 
Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Companhia Riograndense de 
Saneamento (CORSAN). Parecer CRU-S:  Favorável à aprovação. 

9.3 Processo:  23100.013800/2020-10. Origem: Campus Alegrete. Objeto: 
Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e Associação Multi Assessoria e 
Soluções em Engenharia Júnior (MASE JÚNIOR). Parecer CRU-S: Favorável 
à aprovação. 

9.4 Processo:  23100.003472/2021-
24. Origem: PROGEPE/DASST. Objeto:  Acordo de Cooperação entre a 
UNIPAMPA e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Parecer CRU-
S: Favorável à aprovação. 

9.5 Processo:  23100.005532/2020-62. Origem:  Campus São Gabriel. Objeto: 
Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e o Instituto Brasileiro de 
Pecanicultura (IBPecan). Parecer CRU-S: Favorável à aprovação. 

9.6 Processo:  23100.017228/2020-68. Origem:  DAIINTER. Objeto: Protocolo 
de Intenções entre a UNIPAMPA e a Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) – 
Argentina. Parecer CRU-S:  Favorável à aprovação. 

Resultado: aprovados em bloco os itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 com 
abstenção do conselheiro Lucas Lage. Ausente no momento da votação a 
conselheira convocada Beatriz da Silva. 

10. Comissão Eleitoral Geral (CEG):  

10.1 Processo:  23100.018279/2020-15. Origem: CEG/CPPD. Objeto: 
Homologação do resultado do Edital 01/2021 - Eleição de representantes para 
a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). 

10.2 Processo:  23100.018643/2020-39. Origem:  CEG. Objeto: Homologação 
do resultado do Edital 02/2021 - Eleição de representantes Discentes para o 
Conselho Universitário da Unipampa. 

10.3 Processo:  23100.018784/2020-51. Origem: CEG. Objeto: Homologação 
do resultado do Edital 03/2021 - Eleição de representantes para o Conselho 
Editorial da Editora da Unipampa (EdUnipampa). 

Resultado: aprovados em bloco por UNANIMIDADE os 
itens 10.1, 10.2 e 10.3.  Ausente no momento da votação a conselheira 
convocada Beatriz da Silva. 

11. Comissão de Regimentos e Normas (CRN):  



11.1 Processo: 23100.015554/2020-31. Origem: PRAEC. Objeto: Alteração 
da Resolução 84/2014, Política de Assistência Estudantil da 
Unipampa. Parecer CRN:  Favorável à aprovação com alterações.  

Resultado: Aprovado por UNANIMIDADE. Ausente no momento da votação a 
conselheira convocada Beatriz da Silva. 

Justificaram a ausência os conselheiros: Juan del Aguila, Telmo Deifeld. 

11.2 Processo:  23100.009879/2020-84. Origem:  PROEXT. Objeto: 
Regulamenta a inserção das atividades de extensão nos cursos de graduação, 
presencial e a distância da UNIPAMPA. Parecer CRN: Favorável à aprovação. 
Manifestaram-se os conselheiros: João Pablo da Silva, Altacir Bunde, Juan del 
Aguila, Luciana Benetti, Mateus da Silva, Paulo Roberto Silveira, Fernando 
Junges e Paulo Rodinei Lopes, Franck Peçanha e Nádia Bucco. 

Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação 
as conselheiras convocadas Beatriz da Silva e Rosemeri dos Santos. Justificou 
a ausência o conselheiro Telmo Deifeld. 

O Pró-reitor da PROEXT agradeceu a todos que trabalharam exaustivamente 
na minuta da Resolução, principalmente a professora Nádia Bucco e professor 
Rafael Maurer que iniciaram o trabalho, à equipe da PROEXT, à Comissão 
Superior de Extensão, Comissão Superior de Ensino  e cumprimentou a 
Universidade pela aprovação da importante normativa. 

A conselheira Rosemeri justificou sua saída da reunião. 

A Presidência da Mesa retornou ao item 8.1 da pauta para que os conselheiros 
apreciassem a proposta de retorno trabalhada pela PROGRAD. Sobre o 
retorno foram apresentadas duas propostas:  

Proposta 1com retorno no dia 17 de janeiro de 2022  e 

Proposta 2 com retorno previsto para 31 de janeiro de 2022. 

Resultado: aprovada a proposta 1 (retorno dia 17/01/2022)  com 39 votos 
(votaram na proposta 1 os conselheiros: Ederli Marangon, Fernando Junges, 
José Rojas, Nádia Bucco, José Carlos Corrêa, Silvana Gritti, Alexandre Xavier, 
Valmor Rhoden, Luciana Benetti, Cheila Stopiglia, João Pablo da Silva, Marina 
Prigol, Paulo Roberto da Silveira, Fernando Munhoz, Daniel Viegas, Viviane 
Gentil, Fabio Leivas, Pedro Kemerich, Edward Pessano, Paulo Lopes, Algacir 
Rigon, Alessandro Bof, Ana Luísa Soares, Antônio Cleber Carmargo, Chiara 
Valsecchi, Eloir Míssio, Jeferson Selbach, Jefferson Marçal, Juan del Aguila, 
Mateus da Silva, Silvana Boeira, Bárbara de Noronha, Cíntia Saydelles, Paulo 
Paiva, Aline Rodrigues, Ana Clara Góes, Lucas Lage, Yuan Tong e Marcus 
Querol. A proposta 2 (retorno dia 31/01/2022) obteve  3   votos dos 
conselheiros: Altacir Bunde, César Beras e Carlos Garcia. Ausentes no 
momento da votação as conselheiras: Beatriz da Silva e Rosemeri dos Santos. 
Justificaram a ausência os conselheiros: Edson Paniágua, Telmo Deifeld e 
Rosemeri dos Santos. 



Sobre os destaques manifestaram-se os conselheiros: Cheila Stopiglia, José 
Carlos Corrêa, Aline Rodrigues, Mateus da Silva, Pedro Kemerich, Juan del 
Aguila, Fabio Leivas e o servidor Bruno Martinato. 

Destaques:  

1. Mobilidade Acadêmica: aumentar em uma semana. 

2. Manter a semana de acolhida dos discentes com a PROGRAD e os campi. 

3. Inclusão do 2º dia do semestre letivo: encontro de formação pedagógica. 

4. Incluir a data do SIEPE. 

Resultado:  aprovados todos os quatro destaques com as abstenções das 
conselheiras Aline Rodrigues e Ana Clara Góes. Justificaram a ausência os 
conselheiros: Edson Paniágua, Telmo Deifeld e Rosemeri dos Santos. 
Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Alessandro Bof 
e Beatriz da Silva. 

12. Assuntos Gerais (Inclusões de Pauta):  

12.1 A conselheira Chiara Valsecchi que solicitou debate sobre o PDA fez a 
leitura de documento que passa a integrar os documentos desta Reunião. 
Manifestaram-se: Ana Luísa Soares, Fabio Leivas, Jefferson Marçal da Rocha, 
Altacir Bunde, o servidor Bruno Martinato e Cintia Saydelles. A 
conselheira Chiara alegou que o Edital não prevê recurso em 1ª instância 
e, portanto, não cabe recurso à 2ª instância que é a Comissão Especial. Disse 
que cabe uma RE como recurso. O conselheiro Fabio Leivas, Pró-reitor da 
PROPPI, reforçou que há  uma comissão com documentação fazendo essa 
análise, portanto, cabe aguardar a posição dessa comissão que foi prevista em 
edital; que se houve erro será corrigido; a questão do orçamento não existe, se 
houver novos aprovados alguns passarão à suplência, que é o caminho natural 
dos editais. 

Encaminhamento: o assunto ficará aguardando a posição da Comissão 
Especial conforme previsto no Edital. 

A conselheira Chiara disse não ter entendido o encaminhamento uma vez que 
não coube recurso em 1ª instância como pode ter recurso na 2ª; por isso 
solicita que seja feita uma reunião extraordinária para decisão. O Presidente 
explicou que feita a divulgação final, após todas as análises, se for o caso, 
poderão solicitar uma RE, mas que por enquanto precisam aguardar os 
desfechos previstos no Edital. 

O conselheiro José Rojas também disse não estar entendo como não tendo o 
prazo recursal e agora volta para análise do recurso e que o Conselho é a 
instância que deveria decidir esse ponto e se não pode ser nesta reunião por 
ter sido uma inserção de pauta propôs uma nova reunião para que o assunto 
não fique sem definição.  



O conselheiro Fabio Leivas explicou que existem diferentes aspectos no pedido 
que chegou e na apresentação da conselheira Chiara; que alguns itens tiveram 
recursos que foram negados e estão em 2ª instância; outros itens não previam 
recurso porque eram entrega de documentos e, como não estavam em 
conformidade, as propostas não tiveram nota final, razão pela qual não houve 
recurso sobre a nota. Disse que todo o material está com a Comissão Especial 
e após a avaliação dessa Comissão, se os proponentes assim desejarem, 
poderão trazer à apreciação do Conselho.  

Em função do horário e da falta de quórum os assuntos pendentes serão os 
primeiros assuntos tratados em assuntos gerais da próxima reunião.  

A conselheira Silvana Gritti que solicitou inclusão sobre a Assistência Estudantil 
concordou que o assunto seja tratado na próxima reunião. O conselheiro Edson 
Paniágua já havia retirado a inclusão sobre vagas docentes e banco 
equivalente e o conselheiro Juan del Aguila também em relação a inclusão 
sobre a avaliação das AERES. As inclusões do conselheiro Lucas Lage já 
foram debatidas devido a inversão da pauta. 

Nada mais havendo a tratar, às 17 horas e 40 minutos, foi encerrada a Reunião 
e redigida a presente Ata, assinada pelo Presidente do CONSUNI, Professor 
Roberlaine Ribeiro Jorge, pelo Vice-presidente, Professor Marcus Vinícius 
Morini Querol 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=OCQhGUwW-BI (manhã) 
e https://www.youtube.com/watch?v=8nPrehpdC-c&t=111s (tarde). 
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