
 

 

ATA 42 - DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

                                                                                                                            
Data: 19 de agosto de 2021 

Local: Webconferência 
Horário:  14 horas e 10  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, Algacir José Rigon, no exercício da Direção; 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 
Leite; PROGRAD, Pedro Daniel da Cunha Kemerich; PRAEC, Carlos Aurélio 
Dilli Gonçalves e PROEXT, Paulo Rodinei Soares Lopes. Os representantes 
docentes: Alessandro Bof de Oliveira, Algacir José Rigon, Altacir Bunde, Ana 
Luísa de Souza Soares, César Luís Beras, Chiara Valsechi, Edson Romário 
Monteiro Paniágua, Eloir Míssio, Jefferson Marçal da Rocha, Juan Saavedra 
del Aguila, Mateus Guimarães da Silva, Silvana Peterini Boeira e Telmo Egmar 
Camilo Deifeld.  Os representantes TAEs: Bárbara Viero de Noronha, Carlos 
Alberto Xavier Garcia, Cíntia Saydelles da Rosa, Graciela Marques Sutério e 
Paulo Eduardo Santos Paiva. Os representantes discentes: Ana Clara Góes 
dos Santos, João Vitor Pfeifer Machado, Lucas da Costa Lage e Rodolfo Sales 
Gustinelo e a representante externa, Srª Rosemeri Martins dos Santos. 

Justificaram a ausência os conselheiros convocados: Nádia Fátima dos Santos 
Bucco, Antônio Cleber da Silva Camargo e Rubem Samuel de Ávila Jr. 

Ausente sem justificativa a conselheira convocada: Rafaela Pereira Esnarriaga. 

Registramos as presenças dos discentes: Cássio Cunha Araújo do Campus 
Dom Pedrito e Gabriel Solimeno do Campus Jaguarão. 

O Presidente iniciou a Sessão solicitando um minuto de silêncio em memória 
do conselheiro e Pró-reitor, Professor Luís Flávio Souza de Oliveira. 



 

1. Posse Novos Conselheiros:  

1.1. Edward Frederico Castro Pessano, como Pró-reitor de Gestão de Pessoas. 

1.2. Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, como Pró-reitor de Assuntos Estudantis e 
Comunitários. 

Pauta:  

O Presidente lembrou que esta Reunião foi motivada e deliberada na 99ª 
Reunião Ordinária deste Conselho, que teve à Presidência o Vice-presidente 
Marcus Vinícius Morini Querol, com pauta única sobre a assistência estudantil. 
Salientou que este é um momento de aprendizado e de ouvir a comunidade; 
que certamente todos sairão desta Reunião entendendo mais o funcionamento 
da assistência estudantil e buscando a condução de uma melhor forma dessa 
temática. O Vice-presidente endossou as palavras do Presidente e ressaltou a 
importância da plenária que foi realizada com os alunos, quando se colocou à 
disposição; que ao final desta Sessão serão feitos os encaminhamentos. 

O Presidente também lembrou aos conselheiros docentes que respondessem a 
pesquisa feita pela mestranda Danielle Minuzzi, da UFSM, já enviada a todos 
através do endereço eletrônico institucional, colaborando nessa pesquisa. 

Voltando à pauta, o Presidente esclareceu que a assistência estudantil é um 
tema nacional, sempre abordado pelos reitores na ANDIFES, onde, separados 
ou em conjunto, buscam sempre, junto aos órgãos do MEC, a 
reposição/reconstituição dos orçamentos das universidades e institutos federais 
a fim de atenderem aos estudantes com qualidade. Disse que o diálogo é 
fundamental, pois a realidade da UNIPAMPA é diferente; que estão 
dialogando com os diretores, articulando com o poder público municipal dos 
municípios onde a Universidade está inserida,  para que eles tenham ciência 
dessa situação e na busca da construção de algumas alternativas e que, no 
último dia 03 foram convidados a participar da Assembleia Discente, quando 
discutiram amplamente o assunto. Disse que a Gestão como um todo, mas 
fundamentalmente a PRAEC vem trabalhando na busca de soluções; registrou 
um elogio a todos os servidores pelas dificuldades que enfrentam para realizar 
esse trabalho, devido às restrições que ocorreram. Lembrou também, que o 
conselheiro Edward Pessano, enquanto Pró-reitor da PRAEC debatia todos os 
editais da Assistência Estudantil com os conselheiros discentes e que, 
certamente, esse trabalho continuará sendo realizado pelo Pró-reitor Carlos 
Dilli e que ambos deverão se manifestar no decorrer desta Reunião. 

Na sequência a conselheira Silvana Gritti informou que fará a leitura de uma 
carta do movimento estudantil do Campus Jaguarão. Essa carta passa a 
integrar os documentos desta Reunião. A conselheira solicitou que a Mesa 
abra a reunião para a participação dos alunos, ao que o Presidente informou 
que essa solicitação já havia sido respondida pela Secretaria do CONSUNI; 
que nunca foi tirado o espaço dos discentes; que são cinco representantes aqui 
no Conselho, sendo um do Campus Jaguarão. Frisou que de qualquer 
conselheiro poderia ter sido porta-voz neste caso e lembrou que há poucos 



 

dias participaram da Assembleia Discente quando foram debatidos todos esses 
temas; voltou a frisar que todas as categorias possuem representação neste 
Conselho e por isso não via razão para mais manifestações externas; que no 
último dia 03 houve uma reunião com a Gestão Superior para atendimento de 
demandas do Campus Jaguarão, quando deliberaram mais reuniões para os 
dias 15 e 22 de setembro; que essas discussões estão acontecendo em 
diversos momentos, porém, que no CONSUNI todas as categorias já estão 
representadas. O Presidente disse que os pontos apresentados no documento 
lido são importantes, mas que particularidades existem, mas que estão 
discutindo a Assistência Estudantil para todos os campi. 

O conselheiro Rodolfo Gustinelo disse entender que os discentes estão 
representados neste espaço, mas que são apenas cinco representantes para 
atender uma multicampia de 10 Unidades e questionou como atenderão as 
demandas de um campus que não possui representação neste Conselho e, por 
isso, solicitou à Mesa que a manifestação desses estudantes fosse deliberada 
pelo Conselho.  

O conselheiro Lucas Lage corroborou as falas anteriores e disse que em outros 
momentos pessoas externas ao Conselho já foram aqui ouvidas; que é 
importante escutarem os alunos neste momento e também solicitou a liberação 
de espaço para manifestação de outros alunos nesta oportunidade. 

Foi lido por mim, Sara Tarasuk, Secretária do CONSUNI, o Art. 18 da 
Resolução 308/2021 - Regimento do CONSUNI, que trata das deliberações do 
Conselho: 

"Art. 18. A convocação para as reuniões ordinárias do CONSUNI é feita com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

... 

III - matérias que exijam deliberação dos conselheiros devem ser 
encaminhadas com o prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis antes da data 
marcada para a Reunião, com parecer documentado do colegiado, órgão ou 
comissão correspondente. 

Parágrafo único. As convocações para reuniões extraordinárias podem ter 
prazo menor que o previsto no caput, desde que em situações excepcionais e 
devidamente justificadas pela Presidência do CONSUNI." 

Também foi esclarecido que os próprios conselheiros cobraram, nas primeiras 
reuniões de 2019, o cumprimento do referido Regimento e que este trabalho 
está sendo realizado pela Secretaria; que embora as reuniões sejam virtuais, 
nenhum conselheiro poderá informar por e-mail às 12 horas e 13 minutos de 
hoje que não poderá participar da Sessão e solicitar a convocação do suplente. 

O Presidente disse que há muita coisa a ser falada sobre assistência estudantil 
e que não conduzirá para uma polêmica em relação ao Regimento e deixar de 
debater o real motivo para a convocação desta Reunião; que já que a 



 

representação discente não se sente confortável para falar e, considerando as 
manifestações no chat, não pode ser insensível a todas as manifestações, mas 
disse que considera importante toda a questão regimental e falar da 
representação; que todos devem saber os procedimentos e as questões de 
ordem. Salientou que não é necessário colocar em regime de votação e, uma 
vez que há consenso, será aberto espaço para a manifestação. 

O conselheiro Rodolfo solicitou uma retratação da Presidência, haja vista que a 
representação discente se considera sim com capacidade e condições de 
representar a todos os alunos. O Presidente disse que não foi nesse sentido, 
mas sim no de que se a representação considerava importante a palavra de 
outro agente, isso seria concedido; que se a palavra "capaz" soou ofensivo, 
retirava a sua fala. O conselheiro agradeceu ao Presidente.  

O discente Cássio Cunha Araújo do Campus Dom Pedrito, que será 
empossado conselheiro na próxima reunião, disse que muitas pautas foram 
debatidas, como o RU, a Casa do Estudante, e questões específicas sobre 
alunos em vulnerabilidade social; que passaria a vez ao conselheiro Juan e que 
gostaria de se manifestar após a fala do colega Gabriel. 

O conselheiro Juan del Aguila fez questão de ressaltar que a sua fala não era 
pessoal; que o ocupante de um cargo sabe que está sujeito a críticas. Disse 
que não está feliz de estar nesta reunião, mas indignado por ver alunos no seu 
Campus passando fome; que isto não deveria estar acontecendo. Disse que 
antes de continuar com essa temática é a primeira vez que assiste negarem a 
palavra a uma pessoa que não é do CONSUNI, mas que faz parte da 
Universidade; que o professor Querol enquanto Diretor do Campus, trouxe o 
Diretor do Hospital Veterinário para falar; que nas últimas reuniões, quando era 
necessário que um servidor se manifestasse, usando até mais de uma hora, 
mesmo não sendo conselheiro, o Conselho não foi consultado porque era algo 
normal dar a palavra, mas negar a palavra não é uma coisa aceitável; que ficou 
revoltado, porém, que foi bom terem solucionado essa questão. Voltando à 
assistência estudantil, disse que algumas ações estão sendo conduzidas pela 
gestão; que criar um novo Curso de Agronomia não é prioritário porque há falta 
de docentes; tentar criar uma nova estrutura de áreas experimentais 
agropecuárias, no momento, não é prioritário, mas salientou que o tema 
assistência estudantil é sim prioritário, e que deveriam gastar todo o tempo, 
dinheiro e energia para solucionar os problemas que veem acontecer todos os 
dias; que em dados de hoje, no Brasil, 117 milhões de pessoas com 
insegurança alimentar, que os servidores públicos não estão neste grupo, mas 
que a maioria dos nossos alunos está e que isso não pode ser aceito como 
algo normal, que a redução de orçamento neste governo seja aceita como 
normal; que é necessário denunciar isso diariamente e que ainda aguarda 
manifestação da Gestão sobre o ocorrido em Santana do Livramento, que 
houve uma nota de repúdio do CONSUNI, mas não da Reitoria. O conselheiro 
disse que a Universidade não é um "puxadinho" do Palácio do Planalto. Nesse 
momento a Presidência interrompeu esclarecendo que o conselheiro estava 
atravessando a pauta da Reunião que é sobre a assistência estudantil e 
solicitou foco no assunto. O conselheiro disse que é justamente isso que está 
pedindo, que o dinheiro seja direcionado à assistência estudantil. 



 

O discente Gabriel Solimeno do Campus Jaguarão acusou a Reitoria de ter 
uma postura autoritária e de silenciar quem tem fome; disse que existe 
representação, mas que não é paritária; que no Campus Jaguarão estão há 18 
meses sem RU, pedindo em supermercados e fazendo pedágios nas ruas; que 
nem em 2019 quando debateram o estatuto da casa do Estudante foram 
silenciados e que isso está ocorrendo agora. Salientou que desde o 
fechamento do RU estão mostrando dados e que com tudo isso a Reitoria está 
em silêncio; pediu que os conselheiros não só se solidarizem com os 
estudantes, mas que pensem em ações concretas, porque a assistência 
estudantil foi abandonada. Disse que o Reitor não se pronuncia sobre a falta de 
verba do PNAES para a abertura dos RUs em 2022; que na reunião do dia 03 
os alunos cobraram a falta de resposta às matérias veiculadas na imprensa 
sobre os alunos ingressantes não terem bolsa; que esta Universidade foi criada 
com o propósito de ser popular; que a maioria dos alunos épobre e os 
primeiros da família com a oportunidade de cursar o ensino superior; que eles 
não serão silenciados; que os cortes foram acima de 67% na alimentação dos 
alunos e que ainda há pró-reitor negando a transferência de corte; que criam 
diretrizes para debate do ensino híbrido e questionou por que não criam uma 
comissão para discutir e retorno presencial nos RUs; que isso é uma escolha 
da Gestão; que quem se cala diante da fala do Ministro da Educação de a 
universidade não é para todos compactua com esse projeto; que há alunos que 
moram em pousadas onde não existem cozinhas, alunos que não têm para 
onde voltar, pois moram e estudam aqui e questionou como que a 
Universidade adota como política de assistência estudantil mandar alunos de 
volta pra casa; disse que a casa dos alunos é onde estudame que não são 
ouvidos, que esperaram a 18 meses que o Reitor vá até o Campus e que na 
Assembleia ele sequer respondeu aos questionamentos que lhe foram feitos; 
que precisam de ações concretas e precisam falar e ser ouvidos; que antes 
tinham nutricionista que elaborava um cardápio balanceado e hoje estão com 
fome se alimentando com sardinha, salsicha e pão; que dentro do processo 
educacional é preciso que o aluno esteja bem alimentado para aprender; que 
os R$ 200,00 que recebem não são suficientes e que o Edital de Ingressantes 
seja revisto. O discente insistiu que além do fechamento dos RUs, a Reitoria 
carrega o maior retrocesso nas políticas de assistência estudantil pondo fim ao 
Plano Permanência; que precisam de políticas públicas e não de emendas 
parlamentares. Disse que não é nada pessoal às pessoas do Reitor e do Vice-
reitor, mas que se faz necessário um diálogo franco e a adoção de políticas 
que atendam as necessidades dos alunos em situação de vulnerabilidade; que 
essa pauta deve estar em todas as reuniões até que o problema esteja 
solucionado; questionou, também, o orçamento da PROEXT em relação ao da 
PRAEC; que há falta de dinheiro, mas que, principalmente, há falta de 
prioridade e que isso só mudará quando aceitarem dar ouvidos aos estudantes; 
que é preciso respeitar a categoria discente. 

O conselheiro João Vitor Machado agradeceu pela oportunidade dada ao 
discente Gabriel. Disse, também, que o retorno às aulas presenciais precisa 
ser trabalhado juntamente com a negociação dos contratos com terceirizados, 
tendo em vista a abertura dos RUs; que em janeiro a maioria da comunidade 
acadêmica já deverá estar vacinada com as duas doses e, considerando a 
burocracia da parte contratual para funcionamento a pleno dos restaurantes, 



 

corre-se o risco de retornarem sem os RUs, sem preços mais acessíveis, sem 
dieta balanceada; questionou por quanto tempo poderão contar com a ajuda de 
emendas parlamentares que também são processos burocráticos. O 
conselheiro frisou que a Universidade não pode deixar brechas que resultem 
em mais evasão e, principalmente, que a fome atinja seus estudantes; que os 
discentes de todos os campi clamam por respostas e  pelo cuidado na 
condução paralela dessas pautas tão importante. Finalizando, disse reforçar as 
palavras do conselheiro Rodolfo no sentido de que debate sobre assistência 
estudantil envolve experiência e vivência que só mesmo representantes 
próximos ao movimento, como o discente Gabriel Solimeno, podem abranger 
de forma plena, que todo o estudante precisa ser ouvido, participando ou não 
deste Conselho. 

A conselheira Ana Clara Góes salientou que a assistência estudantil não é 
levada a sério pela Gestão, que somente são ouvidos e não têm seus pedidos 
atendidos e que isso é um grande erro; acusou a Gestão de não querer olhar 
para os alunos que são a principal razão desta Universidade; que deveria ser 
obrigação conceder a fala; que não lutam ao lado dos alunos porque em todas 
as idas a Brasília nunca trazem respostas e resoluções e sim mais problemas; 
que precisam lutar juntos porque há alunos com fome; que a pauta estudantil 
precisa ser a prioridade da Instituição; que precisam de respostas e de uma 
construção coerente e que não se desfaça; que não existe a possibilidade de 
uma volta presencial sem RU. 

Na sequência o conselheiro Altacir Bunde disse estar chocado com o relato dos 
alunos e que na semana passada fez parte de um grupo de solidariedade, 
quando receberam uma doação de alimentos do MST para distribuição aos 
alunos carentes e que, até o momento, não houve divulgação nos canais da 
Universidade; que em face da realidade vivenciada e a evasão da nossa 
Universidade, dada ao agravamento da situação econômica e social no país, 
há a necessidade de reverem as prioridades dentro da UNIPAMPA; que nessa 
situação não se pode priorizar a publicação de um artigo, que embora seja 
muito importante para a pós-graduação, em detrimento do que estão 
vivenciando na atual conjuntura; que deveriam debater o orçamento e destinar 
essa verba para as políticas de assistência estudantil, diminuindo, assim, o 
índice de evasão que é o maior do país. Salientou que é importante um 
posicionamento claro da Universidade perante o MEC contra os cortes 
orçamentários e em apoio às políticas estudantis; que é preciso lutar pela 
recomposição do orçamento para a assistência estudantil e pelo orçamento 
total da Universidade. 

O conselheiro Rodolfo sugeriu que seja ouvido o discente Cássio Cunha Araújo 
do Campus Dom Pedrito fechando assim a pauta com os convidados 
externos, e que depois os conselheiros já façam as discussões e os 
encaminhamentos do assunto. 

O discente Cássio iniciou dizendo estranhar a forma como foi considerado 
convidado externo, uma vez que é representante eleito como suplente e que há 
15 dias havia comunicado à Presidência que participaria desta Reunião. Foi 
explicado ao aluno que existe um fluxo operacional e que a comunicação 



 

deveria ter sido feita à Secretaria do Conselho Universitário. O discente teceu 
comentários sobre a falta de paridade das representações e que hoje por falta 
de articulação há somente 4 representantes discentes na reunião; solidarizou-
se com a manifestação do conselheiros Juan; disse que a forma como a 
Instituição está lidando hoje com a assistência estudantil não é suficiente e que 
é importante a manifestação da categoria, mesmo que não seja representante 
aqui no Conselho, pois é uma forma de externar as questões específicas de 
cada  campus; que é preciso organizarem as questões de orçamento e de 
verbas a fim de poderem apoiar os discentes que aqui chegam cheios de 
incertezas e insistiu que a representação deveria ser horizontal o que reflete na 
falta de assistencialismo estudantil. 

O conselheiro José Rojas falou da importância de escutarem os alunos. 
Salientou que assistiu a assembleia discente e disse que todos os diretores 
deveriam ter participado; que o assunto assistência estudantil deveria ser 
tratado em conjunto pela Reitoria, pelos campi e discentes; que a licitação para 
a compra de cestas básicas ainda não aconteceu e que os diretores estão 
cobrando essa ação; agradeceu à Prefeitura de Caçapava que está auxiliando 
o Campus e pelas doações recebidas; que essa emenda parlamentar poderá 
levar um ou dois anos e que não podem naturalizar isso para a assistência 
estudantil; que foi muito bem lembrada pelo conselheiro Altacir a necessidade 
de trabalharem a recomposição orçamentária, entretanto, que se não há 
planejamento em 2021, tampouco terão  em 2022. Ressaltou que o RU de 
Caçapava foi entregue da mesma maneira que a empresa deixou, sem pintura 
e sem a reforma; que não há tempo hábil para reabrir o RU em condições de 
receber os alunos. O conselheiro se colocou à disposição da Gestão aso 
queiram aproveitar sua experiência anterior e pelo conhecimento que possui da 
legislação sobre licitações. O conselheiro questionou o Pró-reitor da PRAEC 
sobre o tempo de manutenção dos RUs com essa emenda parlamentar de 1 
milhão de reais e disse que não podem naturalizar essas emendas mesmo 
reconhecendo que elas ajudam. 

Seguindo com as manifestações o conselheiro Algacir Rigon falou da 
importância de ouvirem os alunos; disse que 30% dos alunos do Campus Dom 
Pedrito depende do Plano Permanência e que 20 alunos são atendidos 
mensalmente com cestas básicas; que os esforços realizados contam com o 
apoio da comunidade pedritense a quem agradeceu pela ajuda; também 
agradeceu pela solidariedade dos colegas, dos movimentos de classe através 
da doação de alimentos produzidos pelas famílias que não são 
distribuídos somente para os discentes do Campus, mas para a região 
proporcionando uma alimentação segura, com qualidade e mais nutricional. 
Disse ter sido contemplado por todos que já manifestaram e que concorda que 
é preciso pensarem em um política institucional; que já é o momento de 
pensarem no retorno dos restaurantes além das outras demandas como 
moradia e saúde dos estudantes nesse período de ensino remoto. Em nome do 
Campus Dom Pedrito também se colocou à disposição para auxiliar, numa 
perspectiva ampla, na necessidade dos estudantes.  

O conselheiro Jefferson Marçal disse estar emocionado com todas as 
manifestações e ressaltou a homenagem prestada pelo falecimento do 



 

professor Luís Flávio no evento ocorrido ontem. Sobre a pauta da reunião o 
conselheiro disse que não é um movimento realizado por ele quem faz, mas de 
todos os colegas do Campus São Gabriel que distribuem algo em torno de 20 
cestas básicas mensais; que não gosta de usar a palavra assistência porque 
isso, muitas vezes, faz com que alunos se sintam constrangidos. Disse que é 
preciso mapear uma política que evite aos alunos terem que vir pedir; que este 
é o último caminho; que o fechamento dos RUs foi muito ruim porque ali todos 
eram iguais, alimentavam-se do mesmo cardápio, e que isso fazia com que 
todos fossem iguais. O conselheiro também insistiu que é necessária uma 
política que atenda aos alunos, mas não dessa forma constrangedora e 
humilhante que estão enfrentando; que não é possível utilizar dinheiro público 
para pagar publicações, que não é dessa forma que funciona; que precisam ver 
com outras pró-reitorias de que forma podem utilizar os recursos e criar uma 
política que de fato faça com os alunos fiquem aqui porque são pobres e 
precisam dessa ajuda. 

O conselheiro Lucas Lage agradeceu aos servidores do Campus Jaguarão que 
têm contribuído com o atendimento aos discentes, pois todos sabem que a 
fome é grande e que os estudantes recebem o básico mesmo; agradeceu 
também à plenária que tem corroborado com o tema assistência estudantil; que 
é preciso pensar o presente e o futuro da Universidade sem esquecer as lutas 
do passado e as manifestações anteriores, que são 15 anos de lutas. Disse 
que gostaria de ouvir os pró-reitores pra saberem qual o planejamento de 
utilização dessa emenda parlamentar de 1 milhão de reais; que para quem não 
tem formação no assunto é muito vago dizer onde se encontra no site o 
orçamento e, que é preciso ouvir da PRAEC quando virá esse recurso e como 
as ações serão feitas e trabalhadas. 

Novamente o conselheiro Rodolfo reforçou as palavras do conselheiro Lucas e 
agradeceu por todas as manifestações anteriores. Disse que a fala do 
conselheiro Jefferson só demonstra que cada vez mais pessoas que se 
solidarizam com a classe discente. O conselheiro solicitou à PRAEC e à 
PROPLAN que demonstrassem o planejamento a ser feito em relação à 
assistência estudantil neste momento; disse que lembra falas sobre 
complementarem o auxílio de apoio ao ingressante; que dessa forma poderão 
propor outros encaminhamentos. 

O Presidente afirmou que estão fazendo as escutas de todos e que logo o Pró-
reitor Dilli fará os esclarecimentos. 

Seguindo as manifestações, o conselheiro César Beras ressaltou dois atos de 
solidariedade: com a Secretaria do CONSUNI que sempre tenta defender as 
regras e disse que é preciso saírem unidos desta reunião; também com os 
alunos e alunas,  pois entendeu a fala do Gabriel como um grito de 
socorro, que isso não é humilhante, mas necessário como um princípio da 
resistência humana e, que nesse sentido tentará ser propositivo. Iniciou 
dizendo que de nada adianta a estrutura se não tiverem alunos, que se eles 
estão pedindo socorro é preciso que haja responsabilidade e sensibilidade de 
buscarem atendimento para isso. Salientou que não está tentando criar conflito, 
mas que é preciso visualizar algo que não estão conseguindo, uma ação 



 

conjunta; que se há fome é porque o que está sendo feito até o momento não 
está resolvendo, caso contrário não estariam hoje reunidos tentando solucionar 
esse problema. Disse que há um consenso nas áreas humanas, sociais, 
aplicadas e exatas de que não há engenharia, medicina, sociologia se não 
houver comida; que há sete anos as instituições sofrem com a precarização do 
ensino e que, se não está enganado, foi dito pela Pró-reitora Viviane que teriam 
problemas nos recursos da assistência estudantil este ano com a diminuição de 
800 mil a 1 milhão do orçamento; disse que quando retornarem o problema 
será ainda maior porque haverá cortes estruturais para além da vontade da 
Instituição e por isso alguns gestos políticos precisam ser feitos. Pediu que 
entendessem isso como uma função de conselheiro tentando ajudar e não 
como uma crítica ao que está ou não sendo feito e sugeriu que saiam desta 
Reunião com um plano de ação emergencial imediato, 3 ações políticas: 
1ª) ação emergencial com as prefeituras e com o governo do Estado, pois 
temos dois ritmos, uma possível volta a partir de março e não podem aguardar 
até lá para resolver a questão da fome; 2ª) pensar cooperações com a 
sociedade civil, pois uma coisa é o aluno ir pedir no supermercado e outra é a 
Instituição e, 3ª) pensar sobre os RUS, pois não há nitidez de abertura para 
quando as aulas votarem ao presencial; que se já existe uma 
política isso precisa ser publicizado.  

A conselheira Luciana Benetti ressaltou que também estão preocupados com a 
vulnerabilidade alimentar dos alunos e que algumas ações foram feitas no 
Campus São Gabriel; que com a ida do Reitor até São Gabriel conseguiram 
inserir os alunos em vulnerabilidade no Projeto Tá na Mesa que é subsidiado 
pela Prefeitura; disse ter sido contemplada com a fala do conselheiro Beras e 
que as propostas poderiam ser convertidas em uma: que no momento as 
políticas existentes não estão suprindo as nossas deficiências e, concordando 
com a fala do conselheiro, também considera importante a formação de um 
grupo de trabalho que labore em cima das ações já desenvolvidas e que faça 
um diagnóstico de resultados, pois assim poderão "atacar" diretamente a parte 
que não está atendendo a necessidade dos alunos e que eles façam parte 
desse GT. 

O conselheiro Edson Paniágua disse que concorda com as propostas até agora 
apresentadas; que precisam considerar que os recursos da Universidade estão 
sendo suprimidos e que as viagens a Brasília para buscar recursos são 
inquestionáveis; que é preciso uma reflexão sobre o fato precisarem ir até os 
supermercados pedir ajuda para alimentar os alunos; que as universidades 
estão sendo atacadas e que, para a sociedade, parece estar tudo tranquilo e 
com isso destacou que irão enfrentar situações tão graves quanto essa dos 
alunos quando da reforma administrativa; que estamos passando por uma 
sindemia.  

O conselheiro Paulo Paiva iniciou a fala cumprimentando o Vice-presidente 
pela homenagem feita ontem ao professor Luís Flávio. Na sequência disse que 
é preciso um planejamento, um remanejamento orçamentário feito pela Gestão 
Superior com as direções dos campi; que todos terão que doar um pouco, 
considerando, inclusive, as pró-reitorias e direcionar para suprir parte das 
ações; que deverão chamar a representação discente para que eles possam 



 

compreender todo o processo; intensificar as ações junto às prefeituras, 
Governo Estadual, ANDIFES, a fim de pressionar o MEC já que a educação 
superior é um ativo do Governo Federal e deveria ser tratada com mais 
seriedade, com acesso democratizado e com as ações que atendam a 
assistência estudantil, oportunizando, assim, que pessoas carentes tenham 
acesso a um ensino superior de qualidade preparando as gerações futuras. 

Em resposta às colocações dos conselheiros o Pró-reitor da PRAEC, Carlos 
Dilli iniciou agradecendo as contribuições e a possibilidade de discutir com o 
Conselho esse assunto tão relevante. Iniciou cumprimentando e falando da 
representatividade da gestão frente à assistência estudantil, que o 
posicionamento da UNIPAMPA é um avanço e importante para o ensino 
superior brasileiro; porém, que o momento é difícil e que ações emergenciais já 
foram feitas pelo Pró-reitor Edward pelo substituto Bruno que o antecederam 
na PRAEC.  Disse que é de conhecimento de todos que os recursos do PNAES 
vêm diminuindo ano a ano em torno de 20% e as necessidades estão 
aumentando; que enquanto há abertura de vagas nas instituições federais 
também há uma diminuição dos recursos destinados à assistência estudantil; 
que a universidade é um bem público e uma ferramenta de demonstração do 
estado democrático de direito; que aqui na Universidade todos os agentes têm 
voz e devem contribuir para a solução de problemas que afligem toda a 
Instituição. Disse, também, que a Universidade não é só a assistência 
estudantil, que possui outros setores que também são importantes e que 
precisam ser mantidos em determinadas condições, que também estão com 
restrições assim como na assistência estudantil. Disse que é um desafio tentar 
mudar a face da universidade brasileira em função das condições impostas. 
Disse, também, estar sensibilizado com toda essa questão e que as ações 
continuam sendo realizados, mais de 19 programas, que estão lançando o 
novo plano de permanência; se organizando para a realização dos pregões das 
cestas básicas, porém que precisam seguir os passos para que sejam ações 
efetivas. O conselheiro salientou que todos estão sensibilizados com a situação 
de vulnerabilidade dos discentes e que vem acompanhando algumas reuniões 
estudantis e as falas se repetem, sendo muitas delas com desrespeito e 
ironia à Gestão e direções de campus; disse que a Universidade tem um 
fluxograma que precisa ser seguido; que muitos campi tomaram a iniciativa e 
corrigiram os problemas; que somos uma comunidade e nem tudo está 
atrelado à caneta do Reitor; que a assistência estudantil é um processo da 
educação e que a política da assistência busca ampliar o acesso e a 
permanência dos jovens na Universidade e evitar a evasão, mas que esse não 
é o único motivo do abandono; que a evasão nos dois semestres iniciais, 
muitas vezes está atrelada à assistência estudantil, porém que a maior evasão 
ocorre ao final dos cursos e por isso não podem vitimar um processo que está 
sendo feito junto às pró-reitorias com o intuito de resolver o problema, que 
todos estão agindo corretamente e com responsabilidade pública. Salientou 
que cada Unidade tem suas peculiaridades e que hoje só Alegrete e São Borja 
possuem contrato ativo do RU, os outros precisam de licitação e, com o 
processo inflacionário do país a alimentação teve um aumento considerável e 
que o recurso disponível é referente ao período anterior. Ressaltou a 
importância da inclusão social, a democratização do acesso e permanência, 
pois é nisso que se constitui a universidade, mas que não podem esquecer a 



 

qualidade do ensino e que este é um momento de exceção; que é preciso 
reconhecimento a todos que conseguiram se remontar nesse processo; disse 
que a PRAEC foi montada para um processo presencial e também precisou se 
adequar ao atual momento; que os editais do Plano de Permanência estão 
sendo feitos como inclusão digital, auxílios e que os discentes precisam se 
candidatar aos editais e que estes que estão em funcionamento serão 
mantidos até o fim do ano a fim de que os alunos não sejam desassistidos. 
Salientou que todos estão  emocionados com essa questão que atinge a toda 
sociedade; que muitas  vezes são agredidos, mas que tenham a certeza que os 
diretores e a Gestão estão fazendo tudo o que possível para atender aos 
discentes e que é necessária a integração de todos, inclusive dos municípios, 
independente das questões partidárias. Salientou que o programa de cestas 
básicas já está em andamento e que os campi receberão para atender os 
alunos que estão em vulnerabilidade social. Disse, também, que todas as falas 
foram ouvidas e que os 19 programas continuarão sendo trabalhados; solicitou 
que os ânimos se acalmassem uma vez que a Gestão trabalha na solução dos 
problemas de uma forma técnica, com todos os ordenamentos jurídicos; falou 
do acesso a um ensino de qualidade e gratuito. O conselheiro AltacirBunde 
disse entender todas as ações realizadas para atendimento dos docentes, mas 
q a responsabilidade para uma política estudantil é da Gestão da UNIPAMPA; 
que talvez precisem buscar parcerias com as prefeituras, possibilitando o 
acesso dos alunos aos restaurantes populares. O conselheiro se disse chocado 
com cenas presenciadas quando da entrega de cestas básicas feitas pelo 
Campus Santana do Livramento, crianças mordendo abóbora crua, tamanha a 
fome; disse que para grande parte da sociedade os alunos da Universidade 
são considerados privilegiados e que não precisam de assistência estudantil. O 
conselheiro disse ainda que é preciso rediscutir o orçamento e saírem desta 
Reunião com um encaminhamento; que os nossos alunos estão passando 
fome em razão dos cortes orçamentários e que a sociedade tem que ser 
informada disso. Na sequência o conselheiro José Rojas disse que não 
entendeu o Pró-reitor passar a responsabilidade aos alunos e que espera que 
ele se aproprie da responsabilidade da pasta que representa; que após essa 
fala percebeu que não há planejamento e, por isso, precisam pensar de duas 
formas: 1ª Nossos alunos estão passando fome e como iremos resolver; que 
isso não irá se resolver com a formação de um GT, mas com a compra de 
cestas básicas: como? por licitação; quando?  com quais recursos? 2ª Que 
precisam pensar em como viabilizar a reabertura dos RUs. Como 
encaminhamento solicitou a apropriação do Pró-reitor da PRAEC em não 
culpar alunos, diretores ou os campi, porque esta é uma questão de 
responsabilidade da Pró-reitoria. O conselheiro questionou qual o valor 
necessário para a  compra dessas cestas e quanto tempo essa verba 
parlamentar sustenta os RUs. O discente Cássio solicitou que esta Gestão 
considere a assistência estudantil como forma de manter os alunos e, em 
relação a representatividade nesse GT que será formado, solicitou que todos 
os campi  tenham representação discente, assim como do LECampo, 
quilombolas, indígenas. Aproveitou para cumprimentar os movimentos sociais 
pelas ações realizadas. Finalizou solicitando que haja clareza em relação aos 
cortes e que o plano de solução seja efetivo, com diálogo permanente, pelo 
menos até o fim da pandemia e também que a Gestão se manifeste sobre o 
corte das bolsas para indígenas e quilombolas. O conselheiro César Beras 



 

lamentou a fala do Pró-reitor pela falta de unidade neste momento tão delicado, 
uma vez que tira o teor central desta Reunião, que é a vulnerabilidade dos 
estudantes; disse que é urgente um plano para a próxima semana; uma ação 
imediata que respeite a política comum e que não é a política do igual, mas 
uma política com esses comuns e que respeite as diversidades; que o 
desrespeitoso é passar fome; que quando se fala em parceria com as 
prefeituras não é para tirar a nossa responsabilidade, mas como forma de 
atender de imediato essa demanda; que não falam somente de evasão, mas, 
principalmente, de vidas humanas. Disse, ainda, que a assistência estudantil 
é prioridade neste momento e por isso o GT precisa se reunir com urgência, 
para que na reunião da próxima semana já possam informar quantas cestas 
básicas serão distribuídas e quais ações emergenciais poderão ser realizadas 
com a reorganização do orçamento e que isso significa a grandeza e a 
dignidade política da responsabilidade. Concluindo, o conselheiro disse que na 
próxima semana precisam ter, no mínimo, cinco ações emergenciais possíveis 
de serem realizadas porque a fome não espera e que isso não significa apontar 
culpados. 

A conselheira Ana Clara Góes disse que todos estão cansados e que nem 
deveriam estar aqui; que isso aconteceu é porque houve falha; que não 
concorda com a fala do Pró-reitor, pois considera uma fala elitista e que 
desrespeitou os discentes; que os alunos aguardam pelo orçamento e ideias 
que resolvam a situação e pediu uma retratação. A conselheira também cobrou 
um posicionamento da Gestão; disse que é uma Reitoria que não está ao lado 
dos discentes, que demora a se manifestar e que, se estiver ofendendo 
alguém, que pedia desculpas, porém que é inconcebível terem chegado nesta 
situação que é absurda. Disse que precisam sair com um GT formado e já com 
uma reunião marcada para amanhã, pois a fome não espera.  

O conselheiro Lucas Lage disse que é um representante discente que junto ao 
movimento discente de Jaguarão tem tentado alimentar os alunos desde o 
fechamento do RU em 18 de março; fazendo ações junto à comunidade, 
pedindo ajuda aos docentes, técnicos e terceirizados para que os alunos 
pudessem ter, ao menos, um almoço já que esse fechamento se deu sem aviso 
prévio; que só ficaram sabendo disso quando jantaram no restaurante dia 17 
e que naquele momento não tiveram nenhuma ação efetiva da Reitoria. O 
conselheiro fez questão de esclarecer que seu posicionamento não é em 
relação às pessoas dos professores Roberlaine, Querol e Dilli, mas aos cargos 
que ocupam; disse que ouvir um Pró-reitor de Assuntos Estudantis e 
Comunitários dizer que os alunos não estão procurando editais é uma coisa 
que magoa muito, pois esta é a primeira coisa que fazem ao chegar na 
Universidade; que se o Pró-reitor assistir a última live de matrículas feita para 
os alunos tirarem as dúvidas o que é mais perguntado é se há RU, quando sai 
o Plano Permanência e que isso significa que os alunos correm atrás sim, que 
se interessam; que eles atualizam a página da Pró-reitoria a cada 10 minutos 
esperando pelo lançamento de editais. Solicitou que o Pró-reitor retome as 
reuniões realizadas pela Comissão de Política e Assistência Estudantil, que se 
aproprie das atas e verifique as informações, porque, especificamente no caso 
do Campus Jaguarão, é um dos campi que mais tem debatido  assistência 
estudantil; que de 15 em 15 dias são realizadas assembleias com convocação 



 

de pró-reitor; que através dessas assembleias foi que souberam que haverá 
edital para o Plano Permanência para este ano; que o fato de um pró-reitor 
colocar a culpa nos discente é algo que ofende demais; salientou que a culpa 
não é dos discentes e que não obrigação do município alimentá-los. Disse, 
também, que o município tem as suas prioridades, como a vacinação; que sem 
ela não há garantias para um retorno seguro; que o RU fechou em 18 de março 
de 2020 e que não começaram a falar nisso hoje; que os R$ 200,00 não são 
suficientes para se alimentarem, pois como foi falado pelo Pró-reitor, todos os 
preços aumentaram; que teve acesso ao processo feito por uma nutricionista 
da Universidade com uma relação para alimentação básica e que nenhuma das 
cestas que ele distribuiu sequer chegou próxima àquela relação de alimentos; 
que agora que estão institucionalizando a função, fazendo um formulário de 
fato para saber a realidade do Campus perceberam que o que necessitam está 
muito além daquilo com o que estavam trabalhando; que trabalham com a 
perspectiva de 32 cestas básicas mensais, isto porque há um núcleo de 
entrega, mas que com o formulário perceberam que a situação é muito pior, 
pois verificaram que não é porque o aluno não está na cidade do seu campus 
que ele não depende de cesta básica, que não está passando fome. 
Finalizando, disse que reforçava as palavras da conselheira Ana Clara, não só 
no sentido de uma retratação do Pró-reitor mas também o posicionamento da 
Reitoria em relação a essa fala; que na próxima reunião ordinária a PRAEC e 
PROPLAN venham preparadas, com explanação do planejamento 
orçamentário disponível para a assistência estudantil, qual a necessidade de 
cada campus, de onde virão as verbas e que por mais que a vacinação seja 
prioritária, a categoria está passando fome a muito tempo e que isso precisa de 
solução. 

O conselheiro Rodolfo Gustineli também manifestou seu descontentamento 
com a fala do Pró-reitor Dilli; disse que tinha a expectativa de que as ações do 
professor Edward fossem ter continuidade já que foi um excelente trabalho 
e que a fala de hoje não trouxe nada de positivo. Sobre as cestas básicas disse 
que foram informados que não teriam como fazer as entregas, que os 
estudantes precisariam ir ao campus para receber; questionou se não podem 
ser compradas com dispensa de licitação, de forma rápida. Solicitou que a 
Gestão entre em contato com as prefeituras, que embora a Universidade 
tenha recursos escassos, as prefeituras continuam recebendo recursos covid 
para atender a população onde a UNIPAMPA está instalada, portanto, que os 
nossos alunos são assistidos nessas cidades. À PROPLAN o conselheiro disse 
que é difícil para a maioria dos alunos entenderem o orçamento da 
Universidade já que são leigos no assunto, por isso solicitou que seja feita uma 
apresentação clara explicando com palavras simples como é o orçamento da 
Universidade, quais são os impedimentos legais que impossibilitam que 
ações sejam realizadas sem licitação,; que sejam informados quais são os 
planos e qual será o direcionamento para que os estudantes não passem fome. 
Salientou que a não concessão do Plano Permanência faz com que muitos 
estudantes queiram abandonar a Universidade, e que eles, como 
representantes discentes precisam acalmar os colegas e persuadi-los a não 
abandonarem o ensino superior, por isso a luta pela assistência estudantil; por 
isso considera importante esse diálogo para que a Gestão possa sempre trazer 
informações, não só quando forem cobrados e que a representação discente 



 

está sempre cobrando é a questão orçamentária; quanto é preciso para acabar 
o ano, quanto é necessário para atender os estudantes; que isso precisa ser 
mapeado com clareza; que se for preciso que o professor Edward seja cedido 
para a PRAEC para junto com o professor Dilli apresentem soluções 
concretas, viáveis e um planejamento. 

Na sequência o conselheiro Alexandre Vicentini disse que sai bastante 
desapontado desta reunião, uma vez que a Gestão não apresentou nenhuma 
alternativa ou planejamento factíveis que amenizem a situação da assistência 
estudantil; que estão há um ano e meio nessa situação delicada e que a 
PRAEC é responsável pela assistência estudantil, assim como a Gestão 
Superior e que na fase mais crítica tiveram uma troca de pró-reitores; que sai 
da reunião bastante surpreendido com as falas do Pró-reitor Dilli e que tem a 
impressão que em 19 dias não houve tempo de se apropriar das atribuições da 
PRAEC, tampouco de qual é o papel da Pró-reitoria dentro da Universidade. 
Disse que infelizmente tem que fazer essa manifestação e que sai muito triste 
com as falas de hoje, que repassam toda a responsabilidade da Gestão 
Superior aos alunos, o que considera inadmissível neste momento de 
pandemia e dificuldade que os alunos estão passando; que era preciso ter sido 
feito um planejamento desde o início do ano, assim como vem acontecendo 
nas reuniões de dirigentes, com discussão do orçamento e que, desde maio, 
esse planejamento do orçamento foi paralisado, atitude que culminou nessa 
situação insustentável de alunos estarem passando fome. Não considera que 
terceirizar essa responsabilidade para o município seja uma saída; que esta é 
uma responsabilidade da Universidade e que cabe à Gestão Superior buscar o 
reestabelecimento do orçamento junto ao Governo Federal; que é preciso se 
posicionarem de forma crítica e pública em relação a esse retrocesso que está 
afundando o ensino universitário. Lembrou que em 14 de julho o então Pró-
reitor da PRAEC, professor Edward Pessano, comunicou a situação delicada 
que a assistência estudantil estava enfrentando e que até hoje não foi 
apresentado nenhum planejamento estratégico que, ao menos, amenize essa 
situação; que na assembleia estudantil quando participaram o Reitor, o Vice-
reitor e o professor Edward, ainda como Pró-reitor da PRAEC, o professor 
Querol foi enfático afirmando que existiam alternativas; que foi afirmado que ao 
retornarem ao ensino presencial todos os RUs estariam funcionando a pleno, 
porém, que ainda hoje não há nenhum planejamento estratégico de como os 
restaurantes universitários serão reabertos. Disse que é preciso que a Reitoria 
apresente na próxima segunda-feira um plano emergencial de como amenizar 
o problema da assistência estudantil; que não podem fazer com que os alunos 
se submetam a 19 editais cujo resultado pode demorar um mês para sair; que 
quem tem fome tem pressa. Dessa forma solicitou dois encaminhamentos: o 
primeiro que a Reitoria apresente um plano estratégico para amenizar a atual 
situação da assistência estudantil e o segundo, que considera o mais 
importante deste desta reunião, é um pedido de desculpas público aos alunos 
por parte da PRAEC, por parte da Reitoria, na página da UNIPAMPA e do 
CONSUNI, uma vez que tudo o que foi falado hoje ataca diretamente a 
Universidade, a política estudantil e aos alunos. Disse-se surpreendido por 
esse ataque feito aos alunos. Finalizando, ressaltou respeito à pessoa do 
professor Dilli, mas, que parece não ter havido tempo hábil para apropriação 



 

das atribuições da PRAEC e qual o trabalho que deve ser desenvolvido junto 
aos discentes. 

O conselheiro João Vitor Machado reiterou a importância da retratação por 
parte do Pró-reitor da PRAEC; disse que é um equívoco chamar políticas de 
inclusão de assistência estudantil,  que isso é um investimento e lembrou que a 
UNIPAMPA tem, também, a responsabilidade de desenvolver a região do 
pampa. Salientou que todo pedido de socorro deve ser atendido, que é preciso 
formar um GT que contemple todas as categorias e todos os campi. 

Após a manifestação do conselheiro João Vitor a Pró-reitora Viviane Gentil 
disse que desde março vem demonstrando a questão orçamentária e que não 
está tudo bem, que o orçamento destinado à UNIPAMPA não é suficiente, que 
houve um corte gigantesco na assistência estudantil, que buscam a 
recomposição desse orçamento e que é impossível compactuar que pessoas 
passem fome, que é preciso agir e que essas ações se dão de diversas formas, 
tanto com organizações externas como internas; que em março foram 
apresentadas as despesas que poderiam ser repensadas a fim de poderem 
focar na assistência estudantil. Citou que durante este ano a conselheira 
Silvana Gritti  pontuou várias necessidades específicas e partir disso várias 
ações internas foram pensadas e planejadas, mas que, depois de inúmeras 
discussões com os diretores não foram efetivadas e que isso gerou um 
sentimento triste porque pensam que poderiam ter investido mais em 
assistência estudantil; que é impossível compactuar com pessoas passando 
fome. Disse que essa preocupação levou às ações externas, como contatos 
com as prefeituras onde a UNIPAMPA está instalada, especificamente sobre a 
utilização dos restaurantes populares a fim de atender os alunos, já que é uma 
política de governo e que amenizaria a situação dos nossos alunos, quando 
vários prefeitos solicitaram o CPF dos alunos para incluir no CADÚnico a fim de 
poderem utilizar os restaurantes populares e participarem dos programas 
populares de cestas básicas do Ministério da Cidadania. Disse que foi feito um 
trabalho para que os campi passassem as informações o que não foi 
atendido por algumas Unidades; que vários munícipios já contemplaram 
nossos estudantes, mesmo que isso seja um paliativo dentro dos programas 
sociais; que diante disso as estruturas internas foram repensadas para 
alinhamento do orçamento, considerando que temos perdas contínuas e com 
contratos que precisam ser reduzidos. Por toda a exposição a Pró-reitora se 
colocou à disposição da representação discente para detalhar o orçamento e 
colher outras ideias que possam, ao menos, amenizar esta situação. Salientou 
que os alunos são a essência da Universidade e que jamais se omitirão e se 
colocou à disposição dos alunos. Com relação a verba dos RUs poder ser 
revertida em cestas básicas colocada no chat da reunião, explicou que grande 
parte dos recursos foi revertido para dentro dos auxílios que foram ampliados 
para atendimento aos alunos e parte também realocado para as tecnologias e 
lamentou que todas as universidades sempre foram frágeis em relação à 
assistência estudantil. Com relação às cestas básicas colocadas pelo 
conselheiro Rodolfo explicou que foi tentado junto aos campi usar recursos já 
alocados às Unidades e que não estão sendo utilizados neste momento, com 
isso, junto à PROAD, foi feito um movimento de antecipação para atendimento 
às cestas básicas, fizeram uma composição de registro de preços que está em 



 

andamento; disse que é o momento de repensarem as obras, retirando das 
obras e colocando na assistência estudantil; que além dos oito milhões 
recebidos no PNAES já foi retirado 1 milhão e 100 mil reais do orçamento de 
manutenção para a assistência estudantil a fim de poderem manter os editais 
em andamento; que deverão pedir autorização ao Congresso para retirar verba 
de investimentos para uso na assistência estudantil. Disse que o Pró-reitor da 
PROAD deverá esclarecer sobre os novos contratos dos RUs. Novamente se 
colocou à disposição dos alunos e da comunidade e finalizou dizendo que 
manter o diálogo é o papel da Gestão e que o desbloqueio de todo o 
orçamento em agosto possibilitará que as despesas básicas sejam pagas até 
dezembro; que já tiveram a sinalização do MEC que terão a recomposição da 
verba do PNAES para o próximo ano e uma possível suplementação ainda este 
ano. 

O Pró-reitor Carlos Dilli disse que a sua fala anterior jamais foi negar um pedido 
de socorro de quem tem fome; que todos somos humanos com necessidades 
básicas a serem atendidas; disse que só falou que neste momento todos 
devem se dar as mãos; que a Reitoria não é omissa; que os servidores da 
PRAEC trabalham diuturnamente para atender as necessidades dos nossos 
alunos; que jamais quis negar o problema, pois mesmo que fosse um único 
aluno a passar fome isso afetaria moralmente a todos nós; que referiu-se a 
necessidade de os alunos levarem as questões até os NuDEs e à Pró-reitoria e 
que não estão transferindo responsabilidades; que todos têm ciência das 
responsabilidades e que muitos que já foram gestão sabem como é conduzir a 
coisa pública; que já está no pregão a aquisição de 1.500 cestas básicas e que 
essas cestas atendem uma norma básica: vêm com alimentos fiscalizados pela 
ANVISA e material de higiene e limpeza, mas que não podem dar um prazo de 
essas cestas serem entregues nos campi. Novamente insistiu que a sua fala, 
mesmo que tenha sido um pouco forte, foi feita no sentido de que este é o 
momento de todos se darem as mãos, de se ajudarem e finalizou que a 
Reitoria trabalha para solucionar todos esses problemas. 

O Pró-reitor da PROAD Fernando Munhoz confirmou que o processo para 
licitação das cestas básicas está em fase de montagem do termo de referência 
e que é preciso ter cautela e zelo, pensando na qualidade dos alimentos que 
serão adquiridos; que estão dialogando com a PF para que o processo tramite 
em caráter de urgência, mas que não há como estabelecer um prazo para essa 
licitação que é pública e aberta. Informou que desde o ano passado a gestão 
dos RUs está sob a responsabilidade da PROAD, porém que a política de 
assistência estudantil, no que tange os RUs permanece com a PRAEC. 
Ressaltou que somente 2 contratos estão vigentes: Alegrete já renovado e São 
Borja que vencerá em outubro, mas acredita que a empresa irá renovar; os 
outros, em decorrência da pandemia, as empresas optaram por rescindir 
amigavelmente. Respondendo o questionamento do conselheiro Rodolfo 
explicou que já fizeram uma dispensa de licitação para aquisição das cestas e 
que isso não pode ser fracionado, por isso pensaram em registro, e de acordo 
com a dotação liberada poderão empenhar.  

Na sequência o Vice-presidente Marcus Querol iniciou com uma frase que 
aprendeu quando ainda estava na graduação: "Qualquer situação adversa que 



 

se esteja enfrentando é diretamente desproporcional à aprendizagem"; que 
quando se fala em fome é humanamente impossível aprender; enfatizou que 
podem ter a certeza de que o que ouve dele é a concepção aberta da Gestão; 
que diariamente se reúnem traçando metas e planejando com os diversos 
setores a fim de estabelecerem o que é possível de ser realizado a curto, 
médio e longo prazo, mas tudo dentro das premissas legais; lamentou que não 
exista no país uma assistência que eleve o nível educacional. Responde sobre 
ações realizadas pela Gestão disse que estão se dividindo e visitando todas as 
prefeituras e que o assunto prioritário é a assistência estudantil; que já 
conseguiram inserir vários alunos no plano dos municípios a fim de receberem 
cestas básicas e o restaurante popular para os alunos que se encontram em 
situação de vulnerabilidade; que essa é uma obrigação da União, mas que 
infelizmente não está sendo atendida, por isso a importância das parcerias com 
as prefeituras; lamentou que as idas a Brasília sejam para brigar por 
orçamento; que gostariam de ter um orçamento que atendesse a todos os 
discentes, docente e técnicos e agradeceu à deputada Fernanda Melchionna 
que aportou a emenda parlamentar de um milhão de reais que será destinada à 
assistência estudantil.  Disse que infelizmente isso não resolve o problema da 
assistência, que ainda precisam avançar e muito, mas que trabalham 
incansavelmente junto com as direções das Unidades para buscar formas e 
avançarem coletivamente para, quem sabe, atingirem a plenitude. Salientou 
que as licitações são necessárias e que o motivo de terem buscado ajuda nas 
prefeituras foi a forma encontrada para atender, de imediato, as necessidades 
alimentares dos alunos em vulnerabilidade. Ressaltou que, infelizmente, os 
investimentos feitos em ensino, pesquisa e extensão estão muito aquém 
daquilo que seria o ideal para manter a Universidade em um patamar de 
reconhecimento nacional e internacional como todos desejam. 

O conselheiro José Rojas disse discordar da fala da Pró-reitora Viviane, uma 
vez que foi somente após a solicitação dos diretores que foi que aconteceu a 
primeira reunião com os diretores; que após muitas conversas dos diretores 
apresentaram à PROPLAN documento solicitando planejamento para 2021 que 
ainda não aconteceu; que existe um processo SEI corrigindo as planilhas 
orçamentárias da Pró-reitoria e que será enviado a todos os conselheiros; que 
quando há uma fala de que estão no mínimo do mínimo é porque não houve 
planejamento. Salientou que os terceirizados da limpeza do Campus Caçapava 
receberam hoje o aviso prévio de 30 dias e que não há, ainda, empresa 
contratada para o próximo mês e que não se pode falar em união repassando a 
culpa para alunos, diretores e aos campi.  

O conselheiro Alessandro Bica iniciou sua fala perguntando quem irá jantar 
hoje, e somou a esse questionamento quem irá conseguir tomar café e almoçar 
amanhã. O conselheiro se disse envergonhado de toda essa situação; que 
precisam ser proativos, diretivos e indicar soluções; que tudo o que foi 
colocado é importante e urgente; que semana passada conseguiu 20 kits que 
foram doados a alunos, que foram para Caçapava, Jaguarão; que aí se 
materializou o critério da verdade. Questionou o que a Universidade tem de 
planejamento, o que será apresentado aos alunos que são a essência e o fazer 
da Universidade. Continuando o conselheiro disse que se eles forem embora 
ou morrerem e fome não há mais razão para que ele, Alessandro, continue 



 

sendo diretor do Campus Bagé. Ainda nas palavras do diretor: ou qualquer um 
dos participantes desta reunião terá motivos para continuar ocupando os 
cargos que hoje preenchem; que o objetivo fim da Universidade é o ensino e 
que isso não se faz sem alunos. O conselheiro disse que já passou da hora de 
dar um basta uma vez que este governo não atende as necessidades básicas 
da Universidade; que está matando à míngua o ensino superior no Brasil. 
Disse, também, que não é verdade que todas as prefeituras estão de mãos 
dadas com a UNIPAMPA, uma vez que muitas estão aquém do que podem 
fazer e, terceirizar a alimentação dos alunos para as prefeituras é um paliativo 
que durará muito; que a fome tem que ser pedagógica para quem não sente 
fome. Lembrou que a UNIPAMPA surgiu pelo grito de excluídos de uma região 
que não possuía uma universidade pública, gratuita, de qualidade, laica e  
socialmente diferenciada. Finalizou a manifestação questionando qual será o 
planejamento viável que a PRAEC apresentará na próxima semana; pediu 
desculpas se a sua fala foi incisiva demais e desejou que todos tenham um 
prato de comida e uma cama quente para se sentirem acolhidos. 

Encerrando as manifestações, o conselheiro Alexandre Vicentini salientou que 
o grupo de diretores, mesmo com posicionamentos diferentes, sempre esteve à 
disposição para dialogar, inclusive apresentando alternativas; que a PROPLAN 
expôs alguns dados que foram corrigidos por algumas das unidades que 
encaminharam ofícios e até o momento não receberam qualquer resposta. 
Disse que o grupo está aguardando a resposta sobre as referidas correções e 
reforçou que sempre estiveram à disposição da Gestão para o diálogo; que em 
dado momento as reuniões foram suspensas para discussão do orçamento e 
que, até hoje, esse assunto não foi tratado aqui; que outras universidades 
ao nosso entorno já receberam a PLOA de 2022 e estão discutindo o 
planejamento de 2022 e que aqui estamos discutindo uma situação que se 
prolonga há 20 meses; que a Gestão está escutando, mas há 20 meses e que 
precisam de ação, de planejamento; disse que considera um constrangimento 
a Universidade ir a um município solicitar cestas básicas e acesso aos 
restaurantes populares para os nossos alunos; que um planejamento de forma 
antecipada poderia minimizar esses efeitos; que não concorda que parte da 
população pobre do município seja preterida em benefício dos nossos alunos, 
que não reconhece isso como uma política de assistência estudantil e que sabe 
que essa opinião tem o apoio de muitos discentes e colegas docentes. 
Finalizando, o conselheiro reiterou a necessidade de um plano de 
ação emergencial já para a próxima segunda-feira considerando esse rol de 
contribuições passado à Gestão e voltou a solicitar a formação de um GT com 
a participação da Gestão, discentes e todos os diretores para um trabalho 
definitivo e viável. Também solicitou uma retratação formal por parte da 
PRAEC aos discentes.  

O Presidente ressaltou que todas as falas foram importantes e enfatizou que 
todos os servidores trabalham diuturnamente, que ninguém está parado; que 
todos os pontos foram esclarecidos embora alguns não tenham entendido. 
Disse que não sente vergonha de sentar com prefeitos e expor a nossa 
realidade e que nesta situação emergencial  nós precisamos desse tipo de 
parceria; que na última semana estiveram em São Gabriel e Alegrete quando 
os prefeitos ficaram sensibilizados ao tomarem conhecimento da situação dos 



 

nossos discentes em situação de vulnerabilidade; que várias ações estão 
sendo realizadas justamente pela imediata necessidade de atendimento. Disse 
que saúda e agradece por todas as iniciativas que ajudam no atendimento dos 
nossos alunos. Salientou que quando discutiram a PLOA de 2022 e o 
documento foi para nas mãos da mãe um aluno nada estava sendo maquilado, 
e por isso questionou os conselheiros se isso era "não se posicionar"; quando 
foi exposta a precariedade da assistência estudantil não foi para consumo 
interno, mas que é um documento que vai para o governo federal. Esclareceu 
que nas viagens a Brasília sempre são expostos os nossos problemas e a 
nossa realidade, e que pela precarização da política educacional as emendas 
parlamentares estão se tornando essenciais à assistência estudantil; que em 
decorrência dessa política de precarização sobre a qual já se posicionaram 
diversas vezes, essa verba está se tornando essencial; disse, ainda, que essa 
situação atinge toda a população brasileira e que não estão inertes a essa 
realidade do país, mas que é preciso estreitar as relações e se unirem, que 
isso não significa não ser criticado, mas que exige o respeito de todos assim 
como todos estão sendo respeitados e lamenta que muitas vezes veja que 
tentam desconstruir tudo o que está sendo realizado pela Gestão; que estão 
tentando ampliar as possibilidades de atender aos discentes; ressaltou que a 
política estudantil precisa ser permanente e por isso estão trabalhado e se 
posicionando, porém que todos sabem como funciona a política pública, por 
isso a importância de se unirem e que já estão com uma reunião marcada com 
a representação discente para discutir a assistência estudantil e esclarecer 
sobre o orçamento e tudo o que envolve esta situação. Finalizou reforçando 
que esta Gestão é comprometida com toda a Universidade; que a palavra foi 
cedida a todos que quiseram se manifestar e tudo será levado em 
consideração. Agradeceu por todas as manifestações e reafirmou que neste 
grupo é essencial um trabalho forte a fim de solucionarem todos os problemas; 
que já estão agendados para uma reunião com o CODEPAMPA  quando toda 
essa problemática será debatida a fim de, também, receberem ainda mais 
contribuições para solucionar essa questão. O Presidente agradeceu a todos 
que fizeram doações para atendimento às necessidades imediatas de 
alimentação dos nossos alunos. 

O Pró-reitor da PROAD  disse quem embora não haja uma ligação direta entre 
a Pró-reitoria e os discentes, podem ter a certeza da sensibilização de toda a 
equipe com este momento tão delicado e voltou a firmar o compromisso de dar 
celeridade a todos os processos. Em resposta a fala do conselheiro Roja, deu 
ciência de que já estão trabalhando nos novos contratos, inclusive no 
relacionado à  limpeza e que nenhuma Unidade ficará desatendida. 

Finalizando a reunião o Presidente disse que todas as ações precisam estar 
coordenadas, novamente agradeceu por todas as contribuições e solicitou que 
os alunos procurem Gestão sempre que for necessário. 

Encaminhamento : formação de um GT com a PRAEC, a representação 
discente do CONSUNI, uma representação discente dos 10 campi, com os 10 
diretores da PROPLAN E PRAEC e convocar uma reunião para que já 
apresentem na 100ª Reunião Ordinária as ações que já estão sendo 
realizadas, ou seja, com soluções imediatas.  



 

Nada mais havendo a tratar, às 18 horas e 45 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=ufwF8nBtO9Y 
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