
 

 

ATA Nº 100 – 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNI VERSITÁRIO 
(CONSUNI)DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

Data: 26 de agosto de 2021. 
Via Webconf 

Horário: 8 horas e 50 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; pelo Campus Dom Pedrito, Algacir José Rigon; Itaqui, José Carlos 
Severo Corrêa; Jaguarão, Silvana Maria Gritti, Santana do Livramento, 
Alexandre Vicentini Xavier; São Borja, Valmor Rhoden; São Gabriel, Luciana 
Borba 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; PROGEPE, Edward Frederico 
Castro Pessano; PROPLAN, Viviane Kanitz Gentil; PROPPI, Fabio Gallas 
Leivas; PROGRAD, Pedro Daniel da Cunha Kemerich, PRAEC, Carlos Aurélio 
Dilli Gonçalves e PROEXT, Paulo Rodinei Soares Lopes. Os representantes 
docentes: Alessandro Bof de Oliveira, 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, Jefferson Marçal da Rocha, Juan Saavedra del Aguila, Mateus 
Guimarães da Silva, Renato José da Costa, Silvana PeteriniBoeira e Telmo 
Deifeld. Os representantes TAEs: Bárbara Viero de Noronha, Carlos Alberto 
Xavier Garcia, Cintia Saydelles da Rosa, Graciela Marques Sutério e Paulo 
Eduardo Santos Paiva. Os representantes discentes: Ana Clara Góes dos 
Santos, Cássio Cunha Araújo, João Vitor Pfeifer Machado, Lucas da Costa 
Lage e Rodolfo Sales Gustineli. 

Justificaram a ausência os conselheiros convocados: Alessandro Carvalho 
Bica, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Rubem Samuel de Ávila Jr e Rosemeri 
Martins dos Santos. 

O Presidente iniciou a reunião com o registro de que esta reunião é a 100ª 
reunião e que conta a história da Universidade nesses 15 anos de implantação. 

Pauta  

1. Posse Novos Conselheiros:  

1.1 Renato José da Costa, representante docente. 



1.2 Cássio Cunha Araújo, representante discente.  

2. Informações da Reitoria:  

2.1 Apresentação do Relatório Semestral da Ouvidoria, pela servidora Diléia 
Adolfo Maria, que passa a integrar os documentos desta Reunião. 
Ressaltamos que o Relatório já foi encaminhado a todos os servidores através 
dos e-mails institucionais. 

2.2 O Presidente informou das inaugurações de Usinas Fotovoltaicas nos 
campi São Borja, Itaqui, Uruguaiana e Alegrete; bem como do Prédio 
Acadêmico 3 em São Borja e do Laboratório de Anatomia Humana do Campus 
Uruguaiana. Agradeceu a receptividade que tiveram nesses campi e ressaltou 
a presença da Imprensa que divulgou a UNIPAMPA à comunidade, bem como 
uma prestação de contas desses investimentos iniciados em gestões anteriores 
e que trarão qualidade de ensino, pesquisa e extensão. O Vice-presidente 
ressaltou que o trabalho não é só desta gestão, mas que foi iniciado 
anteriormente e realçou o trabalho da ACS, da PROPLAN, da PROAD e a 
importância de terem trazido representantes da sociedade civil, quando 
puderam mostrar o que está sendo realizado dentro da UNIPAMPA mesmo 
com essa crise que a educação está vivenciando em todo o país. 

3. Informações dos Conselheiros:  

3.1 O conselheiro Renato Costa expressou satisfação em retornar ao Conselho 
e saudou a todos. O conselheiro informou que há 3 meses encaminhou um 
recurso ao Conselho onde expôs situações gravíssimas que poderão, inclusive, 
alterar as questões democráticas que vivem na Universidade. O 
questionamento do conselheiro refere-se ao fato de o processo estar na 
Procuradoria há 2 meses e ainda não ter tido uma manifestação e perguntou se 
a demora é um padrão; disse que depois desse recurso já fez mais dois 
complementos de situações muito graves, todas sem retorno até o momento. 
Salientou que isso gera uma preocupação, pois o ocorrido pode gerar uma 
desestabilização na estrutura democrática da Universidade. O Presidente 
informou que há grande demanda de processos na Procuradoria Federal e, a 
fim de responderem adequadamente, não podem trabalhar de forma açodada; 
que é preciso zelo e cuidado sempre, ainda mais quando o assunto envolve 
servidores e tranquilizou o conselheiro dizendo que todas as medidas estão 
sendo tomadas.  

3.2 O conselheiro Juan del Aguila solicitou informações sobre a minuta de 
professor titular e sobre um possível retorno presencial solicitou que seja 
debatido aqui no Conselho e com antecedência, haja vista que muitos alunos 
moram em outros estados, sempre preservando a vida e a ciência. O 
conselheiro também parabenizou pelas usinas solares que trazem um benefício 
econômico imediato e toda a parte de sustentabilidade, lembrando que o nosso 
Estatuto no Art. 10, inciso V diz: "educação para o desenvolvimento 
sustentável, estimulando saberes que promovam condições dignas de vida 
humana, social e ambiental, no contexto local, regional, nacional e mundial", 
onde essas usinas se encaixam perfeitamente neste fim da Universidade, 



tendo sido pioneira nessa temática. O conselheiro solicitou que a Gestão tente 
interiorizar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que estão sendo 
avaliados no mundo. O Presidente comunicou que em relação a normativa para 
professor titular havia uma solicitação de Norma Técnica por parte da CPPD e 
da PROGEPE que já foram feitas e que o processo deverá ser analisado em 
uma RE ainda em setembro. Sobre o retorno às atividades presenciais 
tranquilizou a todos informando que os Comitês e COEs estão muito atentos 
em relação aos protocolos e que, o Conselho poderá decidir sobre o retorno 
tendo essa base para posicionamento. Concernente às usinas ressaltou a 
importância das questões ambientais e que é preciso dar seguimento a essas 
iniciativas. 

3.3 Na sequência, o conselheiro Altacir Bunde informou sobre o andamento 
dos trabalhos da Comissão dos Novos Cursos, cujo relato já foi encaminhado 
aos conselheiros. 

3.4 O conselheiro José Rojas informou que em 24 de junho solicitou agenda 
com a Gestão para tratar sobre a Fundação de Apoio e que recebeu como 
resposta que, por impossibilidade de datas, não poderia agendar reunião 
nesses últimos dois meses; disse que é uma solicitação do Conselho de 
Campus de Caçapava do Sul, que tragam para o CONSUNI essa questão da 
Fundação de Apoio, pois isso vai beneficiar muito toda a Universidade. O Vice-
presidente agradeceu a manifestação e comunicou que ontem receberam o 
último parecer da PF e que é favorável; que pela importância que tem o 
assunto será tratado em reunião com a maior brevidade e com todo o respaldo 
jurídico que é necessário, salvaguardando a Instituição. 

3.5 O informe do conselheiro Carlos Garcia foi informou sobre o  VII Fórum de 
NEABIs que ocorreu nos dias 1º e 02 de julho e que foi muito importante, pois 
puderam falar sobre recursos aos NEABIs, apoio aos projetos de extensão que 
estejam sendo desenvolvidos pelos núcleos, a criação de bolsistas para os 
NEABIs, a questão dos acervos serem disponibilizados na página da ADAFI e 
o reconhecimento do poeta Oliveira Silveira como merecedor de um título 
honoris causa pela UNIPAMPA, cuja aprovação já está sendo encaminhada a 
este Conselho.  

3.6 O conselheiro Jefferson Marçal cumprimentou a servidora Luciana Corte 
Real, Intérprete de Libras por sua participação na reunião. Sobre a questão de 
professor titular disse que é uma questão legítima de dois professores do 
Campus São Gabriel e que essa é uma causa de todos os docentes. Em 
relação ao retorno às aulas, salientou que se faz necessário tranquilizar a todos 
porque o contexto da pandemia ainda é bastante sério; disse que esse retorno 
se dará com aquietação e celeridade necessárias; que o contexto do retorno ao 
presencial está previsto para o segundo semestre de 2022. Disse que há uma 
demanda de um grupo de professores do Campus São Gabriel que trabalhou 
na aplicação dos testes de covid - que hoje já está em 35 mil testes e que é 
notório que impediram a expansão da pandemia - nesse sentido, o conselheiro 
solicitou agilidade na tramitação do convênio com o Codepampa, para que 
esses testes possam voltar a ser aplicados de forma mais efetiva. Em resposta 
a situação da minuta para professor titular, o Presidente reafirmou que deverá 



ser debatido ainda em setembro e, sobre o convênio com o Codepampa disse 
que o trabalho é reconhecido por todos, que a PROPLAN já vem trabalhando 
com os colegas do laboratório e que na última sexta-feira estiveram reunidos 
presencialmente com o Presidente e o Secretário do Codepampa justamente 
para esclarecer essa situação e que ontem conversou com o professor 
Jefferson Franco; disse que o processo já percorreu todas as instâncias 
necessárias e agora já está para análise e parecer da CR U-S, então é bem 
provável que seja pauta da próxima reunião. 

3.7 Finalizando os informes, o conselheiro Rodolfo Gustineli disse que é 
preciso ponderação, que as críticas construtivas são sempre bem-vindas e por 
isso aproveitava o momento para cumprimentar a Gestão pela agilidade na 
ação emergencial definida pelo GT da Assistência Estudantil; que embora não 
seja a proposta ideal face ao parco orçamento da UNIPAMPA, conseguirá 
atender aos duzentos e noventa e nove alunos com esse auxílio emergencial 
de R$ 250,00 no dia 05 de setembro, agradeceu às pessoas dos Pró-reitores 
Dilli e Viviane, bem como pelo futuro fornecimento das cestas básicas aos 
discentes que deve ocorrer de outubro até, provavelmente, fevereiro de 2022. 
O Presidente agradeceu em nome de todos que fizeram essas ações 
acontecerem e ao GT que se empenhou nas contribuições para solucionar 
esse problema. 

4. Inclusões e Exclusões de Pauta (Assuntos Gerais)  

4.1 O conselheiro Rodolfo Gustineli solicitou que seja realizada uma eleição 
para composição da suplência discente no Conselho, haja vista que o último 
suplente foi empossado e para que a representação fique completa. 

4.2 O conselheiro Algacir Rigon solicitou que, tendo em vista a abertura dos 
RUS, seja feita a previsão de aquisição de alimentos dos produtores e 
agroindústrias da região, valorizando, assim, o que é produzido em cada 
município e também que seja incluído café da manhã. 

4.3 O conselheiro Lucas Lage solicitou espaço para realizar a leitura de uma 
carta dos discentes do Curso de Letras EaD. 

4.4 O conselheiro Edson Paniágua solicitou incluir um debate sobre a RAP. 

Resultado:  aprovadas por UNANIMIDADE as quatro inclusões solicitadas. 
Ausente no momento da votação o conselheiro convocado Alessandro Bof. 

Pauta - Ordem do Dia:  

5. Recomposição de Comissões: 

5.1 Comissões Permanentes: 
5.1.1 CRU-S – Comissão de Relações Universidade-Sociedade – discente 
Cássio Cunha Araújo em substituição à discente Rafaela Esnarriaga. 
5.1.2 CEG – Comissão Eleitoral Geral – 1 vaga Docente: Prof. Edward 
Frederico Pessano. 



5.1.3 Comissão de Política e Assistência Estudantil – Inclusão do Prof. Carlos 
Dilli em substituição ao Prof. Edward e do discente Cássio Araújo em 
substituição à discente Rafaela Esnarriaga. 
 
5.2 Comissões Especiais: 
5.2.1 Comissão de Regimento da Reitoria – no mínimo um representante 
por categoria com prazo de 2 meses para apresentar os trabalhos. Fábio 
Leivas, Fernando Munhoz, Viviane Gentil e Lucas Lage. 
5.2.2 Comissão de Títulos e Dignidades – no mínimo 1 representante 
por categoria. Cássio Cunha, Ana Clara, Paulo Paiva e José Rojas. 

O conselheiro Paulo Paiva informou que foi encaminhado pela Secretaria do 
CONSUNI à CRN o processo 23100.013086/2019-26 com a solicitação que a 
CRN fizesse um estudo sobre o tema e que desde junho a CRN está 
trabalhando nisso; disse que considera mais adequado que uma comissão faça 
essa avaliação, pois a CRN não pode avaliar um trabalho feito por ela mesma. 
O conselheiro solicitou que pelo menos um docente participe desta Comissão 
de Títulos e Dignidades. O Presidente explicou que o encaminhamento era 
para julgar o procedimento do envio de encaminhamento do título, não o mérito 
do título que está no parecer. 

Resultado: todos os nomes foram aprovados por UNANIMIDADE. Ausente no 
momento da votação o conselheiro convocado Carlos Garcia. 

6. Apreciação de Atas:  

6.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 98a RO, realizada 
via webconferência, em 29 de abril de 2021. 

6.2 Origem:  Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 99a RO, realizada 
via webconferência, em 24 de junho de 2021. 

Resultado: aprovadas as atas 98 e 99 com a abstenção dos conselheiros: 
Fernando Junges, Renato Costa, Telmo Deilfeld e Cássio Cunha Araújo. 
Ausente no momento da votação o conselheiro convocado Carlos Garcia. 

7. Gabinete da Reitoria:  

7.1 Processo: 23100.006532/2021-61. Origem: Campus 
Alegrete. Objeto: Aprovar o ato no 06/2021, assinado ad referendum do 
Conselho Universitário: Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a 
Prefeitura Municipal de Alegrete. Parecer CRU-S: Favorável à aprovação.  O 
conselheiro Juan sugeriu que as propostas sejam com prazo estendido; que 
este especificamente tem um prazo de 3 anos e o que próximo a ser analisado 
tem um prazo de 5 anos. O conselheiro questionou se é possível que os 
acordos tenham mais anos de duração. O Presidente disse que o registro será 
passado à PROPLAN, mas que o prazo é indicado pelo proponente, segundo 
informado pela Pró-reitora Viviane. O Presidente salientou que a colocação do 
conselheiro é importante, pois demonstra a preocupação de que projetos não 
sejam prejudicados ou onerados devido ao tempo de tramitação. 



Resultado:  aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação 
os conselheiros convocados: Algacir Rigon, Jefferson Marçal e Carlos Garcia, 
que estava com problemas de conexão. 

8. Comissão de Relações Universidade-Sociedade 
8.1 Processo: 23100.012262/2021-27. Origem: Diretoria de Assuntos 
Institucionais e Internacionais (DAIINTER). Objeto: Acordo de Cooperação 
entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de Bagé. Parecer CRU-
S: Favorável à aprovação. 
Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausente no momento da votação, 
por problemas de conexão, o conselheiro Carlos Garcia. 

9. Comissão Superior de Ensino:  

9.1 Processo: 23100.014729/2020-92. Origem: Campus Bagé. Objeto: 
Alteração do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ensino do 
Campus Bagé (PPGMAE). Parecer CSE: Favorável à aprovação. 

Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausente no momento da votação, 
por problemas de conexão, o conselheiro Carlos Garcia. 

10. Comissão Eleitoral Geral (CEG):  

10.1 Processo: 23100.018279/2020-
15. Origem: CEG/CPPD. Objeto: Homologação dos indicados para a 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), para as 15 vagas que não 
foram preenchidas através das Resoluções CONSUNI/UNIPAMPA no 304, de 
25 de fevereiro de 2021, Edital 01/2021 - Eleição de Representantes para a 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e no 310, de 26 de março 
de 2021, Edital Complementar CONSUNI/UNIPAMPA no 01/2021, de eleição 
de representantes para a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD).  

Resultado: Aprovada por UNANIMIDADE a homologação dos 
indicados: Representantes titulares: Campus Alegrete: Diego Luis 
Kreutz; Campus Bagé: César Antonio Mantovani; Campus Caçapava do 
Sul: Cristian Ricardo Wittmann; Campus Dom Pedrito: Rodrigo da Silva 
Lisboa; Campus Itaqui: Leomar Hackbart da Silva; Campus Jaguarão: Juliana 
Rose Jasper; Campus Santana do Livramento: Diego Alan Schöfer 
Albrecht; Campus São Borja: Alexandre Rossati Augusti; Campus São Gabriel: 
Fernando Felisberto da Silva; Campus Uruguaiana: Renato Alves da 
Silva. Representantes suplentes: Campus Alegrete: Alessandro Bof de 
Oliveira; Campus Bagé: Vanderlei Eckhardt; Campus Caçapava do Sul: Quelen 
de Lima Barcelos; Campus Dom Pedrito: Juan Saavedra del Aguila; Campus 
Itaqui: Caroline Rupp; Campus Jaguarão: Luciana Abreu Jardim; Campus 
Santana do Livramento: Alessandra Marconatto; Campus São Borja: Jocenir de 
Oliveira Silva; Campus São Gabriel: Silviana Rosso; Campus Uruguaiana: 
Alexandre Crespo Coelho da Silva Pinto. 

11. Apresentação do GT Assistência Estudantil:  



11.1 O Pró-reitor Carlos Dilli disse ter sido contemplado com a manifestação e 
considerações do conselheiro Rodolfo. O conselheiro Dilli fez uma breve 
apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo GT para que todos vissem que 
a educação é sempre colocada como uma participação coletiva e fez um 
agradecimento a todos que participaram desse Grupo de Trabalho que 
entenderam esse contexto de exceção que estamos vivendo devido a 
pandemia e o risco de vida dos nossos acadêmicos. A referida apresentação 
passa a integrar os documentos desta Reunião. O conselheiro Cássio disse 
que todo esse desgoverno com os cortes orçamentários das universidades, 
aqui na UNIPAMPA o movimento estudantil  se posiciona contra desde 2019 de 
forma incisiva e a favor de investimentos coerentes na educação; agradeceu a 
contribuição de todos e enfatizou a importância do movimento estudantil e o 
quanto é importante uma base sólida nas lutas das causas estudantis. 
Ressaltou a importância do diálogo com a Reitoria e que embora muitas vezes 
tenham divergido,  sempre foi com respeito e coerência, onde sempre buscou 
representar a classe estudantil para consolidar o movimento. Finalizou dizendo 
que deseja que esta base continue mobilizada. A conselheira Ana Clara 
solicitou que as cestas básicas sejam montadas com alimentos dos produtores 
rurais locais das cidades onde a Universidades possui os campi por serem 
esses alimentos mais saudáveis, uma vez que são orgânicos, mais baratos e 
que os alunos ganhariam em qualidade. O Presidente informou que essa 
discussão será ampliada quando da inclusão do conselheiro Algacir. O 
conselheiro Lucas Lage agradeceu pela criação do GT e disse que a discussão 
foi muito rica e auxiliou em todos os aspectos, uma vez que tinha 
representação de todos os campi; que construções assim são sempre 
necessárias à Universidade uma vez que as ações, embora emergenciais, não 
podem parar agora, já que elas sempre existem; que é importante a 
manutenção do GT, pois é através dele que se dará continuidade ao diálogo. O 
conselheiro agradeceu a oportunidade de ser ouvido a partir dos debates da 
assistência estudantil, o acolhimento deste Conselho por compreenderem a 
necessidade e a urgência na realização da RE.  

O Presidente disse que todas as manifestações foram importantes e que o 
momento é mesmo de agregar. 

12. Assuntos Gerais (Inclusões de Pauta):  

12.1 O conselheiro Rodolfo Gustineli solicitou que seja realizada uma eleição 
para composição da suplência discente no Conselho. O Presidente acatou a 
demanda solicitada e ressaltou que o mandato dos suplentes eleitos encerra 
quando encerrar o mandato dos titulares. O conselheiro Rodolfo disse que essa 
é uma demanda da categoria para que todos os campi também tenham 
representação. O conselheiro Cássio registrou a importância de ampliar a 
representação discente e de TAEs para 10 de modo que todos os campi 
tenham representação de titularidade no Conselho, com debates mais 
democráticos e amplos. O Presidente disse que o assunto pode ser trazido, 
porém que aumentaria também o número de representantes docentes, uma 
vez que a LDB exige a proporcionalidade de 70% de docentes para 30% de 
técnicos e discentes na composição de órgãos superiores. 



Encaminhamento: a CEG fica encarregada de preparar o edital de eleição 
para preenchimento das 5 vagas discentes suplentes neste Conselho. 

12.2 O conselheiro Algacir Rigon solicitou que, tendo em vista a abertura dos 
RUS, seja feita a previsão de aquisição de alimentos dos produtores e 
agroindústrias da região, valorizando, assim, o que é produzido em cada 
município e também que seja incluído café da manhã. O Pró-reitor da PROAD, 
Fernando Munhoz, informou que o item 10.4.12 do Termo de Referência, o 
qual deixa claro que a contratada deve priorizar a aquisição de gêneros 
alimentícios junto aos pequenos produtores locais da agricultura familiar,  aso 
existam na região de localização do RU. Salientou que não podem obrigar, mas 
sugerir. Com relação a inclusão do café da manhã explicou que considerando o 
orçamento disponível e a restrição de aumento de despesas precisarão fazer 
um estudo detalhado para verem a possibilidade de se fazer um termo aditivo 
nos contratos e que atenda essa solicitação que com certeza é bem relevante. 
Sobre o comentário da conselheira Ana Clara explicou que o Termo de 
Referência não poderá ser alterado, pois o processo já está pronto e que não é 
possível colocar esse tipo de produto nas cestas básicas porque são 
 perecíveis, mas que farão o possível para que isso seja atendido nos contratos 
dos RUs. O conselheiro Altacir Bunde disse que é preciso encontrar um 
mecanismo que garanta a compra de alimentos dos agricultores familiares, que 
acredita que esses critérios precisam ser especificados para que realmente 
aconteçam a exemplo da política nacional de alimentação escolar que prevê 
isso. O conselheiro Algacir Rigon agradeceu e se disse contemplado pela 
explanação do conselheiro Altacir e complementou que há outros produtos 
advindos da agricultura familiar, produtos geridos pelas agroindústrias e que 
não são perecíveis, podendo, tranquilamente, ser incorporados quando da 
licitação dos RUs. A conselheira Ana Clara questionou se o projeto já está 
fechado e se foi pensado na alimentação dos discentes vegetarianos, veganos 
ou com alguma comorbidade, já que as cestas não trazem isso. O Pró-reitor da 
PRAEC explicou que o balanço nutricional e energético das cestas básicas foi 
estudado pelas nutricionistas; que as cestas são muito completas, pesando em 
torno de 27kg, com proteínas animais e vegetais que foi um projeto 
emergencial e que não tinham a informação do número de alunos nessa 
situação e que futuramente poderão aprimorar o processo para que contemple 
esses discentes. O conselheiro Paulo Roberto Cardoso falou da importância de 
os campi terem projetos de extensão que trabalhe com agricultura familiar; 
lembrou que o Brasil tem o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que é 
uma experiência reconhecida internacionalmente assim como a política 
nacional de alimentação escolar; que municípios que operam com esses 
programas a facilidade será grande, pois já terão a lista de produtos e de 
fornecedores, bem como a operação, uma vez que já existe experiência com 
órgãos da administração federal. Finalizou dizendo que esta é uma experiência 
relevante e importante no desenvolvimento da região.  O conselheiro Fernando 
Munhoz disse que estão abertos ao diálogo permanente, mas que pela 
urgência não foi possível focar nessas especificidades. Esclareceu a 
importância do diálogo dos fiscais sobre os novos contratos dos RUs, porque é 
nesse momento que poderão trabalhar as empresas para esse direcionamento. 
Outro ponto esclarecido é que talvez não possam colocar produtos perecíveis 
nas cestas básicas neste momento porque elas são manufaturadas, mas que 



possam, num segundo momento, complementar. O conselheiro Cássio 
ressaltou a importância de alimentos saudáveis sem agrotóxicos e que nós, 
como universidade, devemos ser exemplo. 

12.3 O conselheiro Lucas Lage realizou a leitura de uma carta dos discentes do 
Curso de Letras Português, na modalidade EaD que passa a integrar os 
documentos da reunião. O conselheiro Pedro Kemerich, Pró-reitor de 
Graduação, disse que se solidariza com a fala do conselheiro Lucas e que a 
PROGRAD está a par da situação e que é importante que a gestão do Campus 
busque a equalização da carga horária docente e dessa forma haja o 
provimento desses encargos para buscar soluções. Frisou que a Instituição não 
está se privando de resolver essa questão.  

O conselheiro Carlos Garcia relatou que alguns alunos ainda estão sem nota 
em componentes que foram ofertados ainda no primeiro semestre, disse que 
ficou sabendo disso através de uma conversa informal, mas que agora com 
essa explanação já enviou e-mail para a PROGRAD, porque pelo que foi 
informado faltam, inclusive, servidores para atender na parte de secretaria e 
com uma situação muito delicada porque muitos já estão no mês de formatura, 
terminando o curso e ainda faltando lançarem notas do primeiro semestre. 
Disse lembrar de debates nas gestões anteriores porque é um curso com as 
mesmas demandas dos cursos presenciais e que é muito preocupante quando 
os alunos trazem esse tipo de situação, que este é um trabalho que não 
envolve somente registros acadêmicos, mas também docentes e por isso 
solicitou uma atenção especial por parte da PROGRAD e da Direção do 
Campus Jaguarão aos cursos EaD.  

A conselheira Silvana Gritti disse não ter dúvidas da vivência em relação à 
educação à distância, que esses problemas convivem desde sempre, de 
quando os cursos foram instalados e que se faz necessária a resolução desses 
graves problemas estruturais de ofertas de cursos EaD, inclusive nos cursos da 
Universidade Aberta do Brasil, onde os alunos têm o mesmo direito dos 
demais, a fim de que os alunos tenham as mesmas condições dos demais, 
com qualidade e com direito de se inserirem em ensino, pesquisa e extensão e 
com qualidade de atendimento como os alunos dos cursos presenciais. 
Ressaltou que os docentes têm colocado a condição de exaustão e de 
adoecimento em decorrência da sobrecarga de trabalho e pela falta de 
estrutura que os alunos enfrentam; que o ingresso de 150 alunos sem a 
estrutura necessária para atendimento dessa demanda e a formação desses 
alunos; disse que o PPC previa 12 docentes quando foi aprovado e que hoje 
possuem apenas 4 professores e, além disso, todas as questões estruturais 
que demandam para oferecimento do curso com qualidade, fundamental e 
essencial para que os cursos funcionem. A conselheira ressaltou que o valor 
social e formativo do curso precisa ser considerado e que a Direção do 
Campus se une a solicitação para que a oferta seja com qualidade garantida. 

Na sequência o conselheiro  Paulo Roberto da Silveira disse que há a 
necessidade de uma solução urgente para a situação; que quando da 
aprovação de qualquer curso, aparentemente, todas as condições são 



favoráveis e com estrutura adequada e que isso serve de alerta para a criação 
de novos cursos. 

Encaminhamento : formação de GT com reunião já marcada para o dia 1º de 
setembro e, posteriormente, apresentar neste Conselho o resultado desse 
trabalho. O Presidente reiterou a fala do conselheiro Paulo Roberto sobre a 
importância de uma criteriosa avaliação estrutural quando da criação de novos 
cursos. 

12.4 O conselheiro Edson Paniágua solicitou incluir um debate sobre a RAP. 
Por estar com problemas de conexão, o conselheiro solicitou que esse assunto 
seja pauta da próxima reunião e que o assunto também seja tratado 
pela Comissão de Novos Cursos.  

O Presidente orientou que o conselheiro envie e-mail para a Secretaria do 
CONSUNI solicitando essa inclusão. 

O conselheiro Juan informou o número do processo 23100.012991/2021-83, 
aberto pela PROGRAD em 04 de agosto deste ano no qual consta a planilha 
Relação Aluno Professor; ressaltou que nesse documento constam 
informações que não refletem a realidade dos campi e que não é possível 
gerarem um documento que não espelhe a verdade. O conselheiro 
exemplificou com o curso de Enologia, que é coordenado por ele, dizendo que 
tem deficiência de 3 docentes, que saíram e não foram repostos, que não está 
falando de novos docentes; que esse documento aponta que o Campus Dom 
Pedrito possui 16 professores a mais do que na realidade existe; que a 
PROGRAD respondeu no mesmo processo que considerou professores que 
atuam em todos os cursos e insistiu que precisam refazer a conta de forma 
a retratar a real situação e que não é possível gerar um documento oficial 
fantasioso. 

O conselheiro Altacir Bunde disse que há uma confusão no documento; que há 
várias metodologias e cruzamentos possíveis de realizarem com os 
dados contidos na RAP; que a Comissão solicitou a informação porque ainda 
hoje não existe um dado concreto sobre a RAP; que o assunto já foi debatido 
na Comissão e que já solicitaram o percentual de ocupação de determinados 
professores por curso e por campus; disse que os dados são o resultado de 
cruzamentos e que a interpretação depende do ponto de vista, porém que os 
dados apresentados não contemplam a RAP verdadeira. O conselheiro 
comentou sobre a aprovação do curso de Fruticultura quando levantaram os 
critérios e que agora estão vendo com a EaD; que é preciso saber se o campus 
tem professores que possam dar aula nesses novos cursos aprovados; 
considera que há um equívoco na interpretação dos dados; que o documento 
contém o número de professores que, em determinado período, ministraram 
aula em cada curso, em cada campus. O Presidente ressaltou a importância de 
esclarecer sobre o ofício e que ali não se refere à RAP, mas é um 
levantamento inicial para, a partir daí, se construir a RAP. O conselheiro Altacir 
informou que a Comissão fará sugestão que a PROGEPE em parceria com a 
DTIC, criem mecanismos que mantenha, após a construção dessa RAP, 
sempre atualizada. 



Encaminhamento : assim que o assunto tiver avançado e alinhado às 
solicitações feitas pela Comissão dos Novos Cursos o tema voltará para ser 
debatido pelos conselheiros. 

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 25  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=uUdqa_7u1Ck&t=191s 
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