
 

 

 

ATA 102 - DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Data: 16 de dezembro de 2021. 
Local: Webconf. 

Horário: 08 horas e 55 minutos. 

Participantes: 

Reitoria: Roberlaine Ribeiro Jorge, Presidente, e Marcus Vinícius Morini Querol, Vice-
presidente. Os Diretores das Unidades:  Alegrete, Ederli Marangon; Bagé, Alessandro 
Carvalho Bica; Caçapava do Sul, José Waldomiro Jiménez Rojas; Dom Pedrito, Nádia 
Fátima dos Santos Bucco; Itaqui, José Carlos Severo Corrêa; Jaguarão, Silvana Maria 
Gritti; Santana do Livramento, Alexandre Vicentini Xavier; São Borja, Valmor Rhoden; 
Beatriz Stoll Moraes, no exercício da Direção do Campus São Gabriel; 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 
(PROEXT). Os Pró-reitores: Fernando Munhoz da Silveira, PROAD; Edward Frederico 
Castro Pessano, PROGEPE; Viviane Kanitz Gentil, PROPLAN; Fabio Gallas Leivas, 
PROPPI; Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, PRAEC e Paulo Rodinei Soares Lopes, 
PROEXT. Os representantes docentes: Alessandro Bof de Oliveira, Algacir José Rigon, 
Altacir Bunde, Ana Luísa de Souza Soares, Antônio Cleber da Silva Camargo, Chiara 
Valsecchi, Eloir Míssio, Ivonir Petrarca dos Santos, Juan Saavedra del Aguila, Mateus 
Guimarães da Silva, Renato José da Costa, Silvana Peterini Boeira e Telmo Egmar 
Camilo Deifeld. Os representantes TAEs: Bárbara Viero de Noronha, Carlos Alberto 
Xavier Garcia, Graciela Marques Sutério e Paulo Eduardo Santos Paiva. Os 
representantes discentes: Ana Clara Góes dos Santos, Cássio Cunha Araújo, Lucas da 
Costa Lage e Rodolfo Sales Gustineli.   

Justificaram a ausência os conselheiros convocados: Shirley Grazieli da Silva 
Nascimento, Edson Romário Monteiro Paniágua e Jefferson Marçal da Rocha. 

Ausente sem justificativa a conselheira convocada: Cíntia Saydelles da Rosa.  A 
conselheira representante da Comunidade Externa, Rosemeri Martins dos Santos não 
participou por problemas de conexão. 

Registramos a presença do convidado: Inácio Manassi da Conceição Brandolt, Diretor do 
HUVet.   

O Presidente iniciou a reunião fazendo um minuto de silêncio em memória da senhora 
Ana Paula Souza, falecida no último dia 05,  e que trabalhava como terceirizada no 
Campus Bagé. 

Pauta: 

1. Posse Novos Conselheiros: 
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1.1 Beatriz Stoll Morais, Coordenadora Acadêmica do Campus São Gabriel no exercício 
da Direção. 

2. Informações da Reitoria: 

2.1 O Presidente informou sobre o Congresso Brasileiro de Engenharia e Agronomia, 
realizado em Vitória no Espírito Santo, quando foi um dos palestrantes sobre seus 
trabalhos de pesquisa e quando aproveitou para apresentar a Universidade; disse que 
vários presidentes dos CREAs do país todo o procuraram a fim de saber detalhes dos 
cursos oferecidos pela UNIPAMPA; informou, também, que será assinado um protocolo 
de intenções com o CREA/ES e com certeza, com outros conselhos presentes no evento 
e ressaltou a importância de se aproximarem das entidades de classe, o que já acontece 
um muitos dos nossos campi. 

2.2 Informou ainda a participação na reunião da ANDIFES quando teve agenda com o 
MEC e na Câmara dos Deputados, quando pode alinhar algumas emendas para a 
Universidade. Na ANDIFES trataram do orçamento de 2022 para a área da educação 
e que agora com a aprovação da PEC dos Precatórios a recomposição do orçamento não 
está mais presa ao teto orçamentário que tínhamos na área da educação e nas outras, da 
mesma forma. Disse que a complementação é uma decisão política que exigirá uma 
grande mobilização não só da ANDIFES, mas de todas as categorias e quem, dessa 
forma  cria-se uma expectativa de recomposição ao orçamento de 2019 com as 
correções.  

2.3 Também comentou sobre a Comitiva da Universidade que visitou o Palácio 
Piratini para ver a Exposição "Donas da História", na qual a professora do Campus 
Jaguarão, Giane Vargas, presente no passeio, foi homenageada. Visitaram, também, a 
Exposição "Palmares não é só um, são milhares: 50 anos do 20 de 
novembro"  Participaram da Comitiva TAEs, discentes e docentes da UNIPAMPA, 
incluindo a professora Sátira Pereira Machado, também do Campus Jaguarão. 

2.4 A Pró-reitora Viviane Gentil fez um breve relato sobre o orçamento 2021 e 2022 com a 
apresentação de PowerPoint. O Presidente solicitou que a apresentação fosse 
encaminhada aos conselheiros. Essa documentação passa a integrar os documentos 
da reunião. 

2.5 O Pró-reitor da PROPPI, Fabio Leivas, informou que a Pró-reitoria, mesmo dentro 
deste cenário de pandemia, conseguiu realizar todos os programas propostos; que 
mesmo com o ensino remoto na pós-graduação conseguiram aumentar o número de 
bolsas de iniciação científica e tecnológica para que os alunos se mantivessem em 
contato com os nossos pesquisadores e grupos de pesquisas; que entre chamadas e 
editais foram 15 programas; em torno de 800 projetos de pesquisas registrados; 490 
bolsistas de iniciação científica e tecnológica além dos bolsistas da pós-graduação. Disse 
que o Programa de Iniciação Científica foi iniciado este ano e, posteriormente, o 
Programa de Incentivo à Pesquisa quem tem uma característica especial, pois não 
considera a produtividade do currículo, com o objetivo de distribuir bolsas para 
orientadores que não tinham nenhum bolsista este ano; que quisessem iniciar ou retomar 
suas atividades de orientação; que o Programa não fez distribuição por demanda 
qualificada, mas um número fixo de bolsas por área de conhecimento com o intuito de 
aumentar o número de projetos de pesquisa nas áreas com menor demanda. Finalizou 
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informando que no início do próximo ano o relatório será publicizado na página da 
PROPPI e que considera que os objetivos foram todos alcançados. 

2.6 O Pró-reitor da PROAD, Fernando Munhoz, complementou os informes da Pró-reitora 
Viviane dizendo que está satisfeito com os números e que, apesar do cenário, a equipe 
está motivada, atenta e trabalhando focada em fazer a execução desse orçamento; na 
renovação dos contratos de terceirizados. Informou que foram realizados vários pregões 
durante o ano, entretanto, vários foram desertos e que isso é uma questão de mercado 
que será ajustada para o próximo ano; que estão fazendo licitações de obras novas e de 
reformas e também sobre um grande número de dispensa de licitações como forma de 
compensar pregões desertos atingindo quase todos os índices dos subelementos de 
despesas permitidos pela Lei 8.666 em atendimento às demandas das Unidades. 
Disse que a equipe está mobilizada a fim de que, do dia 10 a 31 de dezembro, possam 
fazer a execução desse orçamento final e que acredita ser possível atingir 100% da 
demanda com essa abertura permitida pelo Ministério. Finalizando agradeceu e colocou a 
PROD à disposição de todos os gestores para esclarecimentos. 

2.7 O Pró-reitor da PROEXT, Paulo Rodinei Soares Lopes, comentou que apesar da 
singularidade deste ano, a Pró-reitoria lançou 9 editais como: a segunda chamada para o 
Geoparque, que virou um programa institucional; a chamada interna nº 3 do programa 
feira de ciência que reúne os dez campi e cuja demanda partiu dos campi Bagé, 
Caçapava do Sul e Dom Pedrito, e que com o apoio da PROGRAD e PROPI a PROEXT 
conseguiu criar esse programa que é tão importante para o desenvolvimento da 
Universidade. Comentou também sobre os editais já consagrados como PROFEXT, 
PROFOR e o de Divulgação Científica. Ressaltou ainda a importância dos Editais: de 
Fomento à Universidade Aberta, o Jovem Extensionista e o Gênero e Sexualidade. Citou 
que na área da cultura aconteceu um concurso para a música da Unipampa e que será 
utilizada nos eventos da Universidade; e o Prêmio Cultural Pindorama que foi trabalhado 
entre a Unipampa, UFPel e UFSM nas áreas da fotografia, poesia e audiovisual e que 
teve uma enorme procura. O Pró-reitor comentou que considera baixo o valor de R$ 
400,00 por bolsa, mas, que no momento, esse foi o possível e que, embora tenham 
diminuído o número de bolsistas o pagamento será estendido até março. Informou que a 
página da PROEXT foi reformada ficando mais efetiva e ágil. Disse que para o próximo 
ano há várias e importantes construções; que já estão trabalhando na política de extensão 
e cultura e que fizeram um convite a todos os ex pró-reitores para uma ampla discussão, 
de forma a contribuírem na construção da primeira versão e, logo após foi feito o 
encaminhamento às Comissões Locais de Extensão com quem debateram amplamente; 
que a proposta continuará a ser debatida; que também estão trabalhando a política da 
Universidade Aberta da pessoa idosa e a política das ligas acadêmicas. Informou que a 
Pró-reitoria conseguiu executar 100% do orçamento e agradeceu as equipes da PROAD e 
PROPLAN pelo empenho em conseguirem, em um prazo tão curto, executar o TED do 
projeto Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) na Fronteira da 
Paz. Finalizando, colocou a PROEXT à disposição para discussões, questionamentos, 
apoio, sugestões e críticas e agradeceu a toda a equipe da Pró-reitoria de Extensão. 

2.8 O Pró-reitor da PRAEC, Carlos Dilli, comentou que embora os recursos do PNAES 
destinados à assistência estudantil tenham sido insuficientes para atendimento aos 
nossos estudantes, porém com o aporte financeiro e o empenho da Gestão foi possível 
atendê-los com ações efetivas que impactaram positivamente na comunidade estudantil. 
Disse que realizaram o programa das cestas básicas e que, no primeiro mês não foi 
possível usar os pregões e por isso fizeram o depósito financeiro para mais de 300 alunos 
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e hoje o programa de cestas básicas é uma realidade e atinge os estudantes em 
vulnerabilidade socioeconômica; que até o momento já foram distribuídas mais de 800 
cestas básicas. Disse que nesse período estiveram em contato com vários setores da 
Instituição para o alinhamento e agilidade na entrega das cestas aos estudantes. 
Salientou que esta pandemia, ocasionado pela COVID-19, acarretou prejuízos 
econômicos e sociais para as instituições de ensino dificultando ainda mais a gestão de 
recursos, entretanto, que conseguindo cumprir com os compromissos financeiros com a 
comunidade estudantil. Enfatizou que em função dos feriados deste mês as cestas 
básicas chegarão a todos os campi até o próximo dia 20; disse que a organização dos 
editais e distribuição das cestas só foi possível pela excelência da equipe de trabalho da 
PRAEC e ao setor de frotas e agradeceu a todos. Ressaltou que para 2022 esperam abrir 
as moradias estudantis, sendo ainda necessário completar alguns aspectos construtivos 
que impedem o acesso a habitação, pois a cada vistoria realizada pelos engenheiros 
encontram pontos incompletos que impedem o acesso à moradia. Em relação aos 
RUs informou que os processos licitatórios referentes ao serviço de alimentação, 
promovidos pela Universidade, foram bem sucedidos com a contratação de empresas 
terceirizadas. Todas as Unidades receberam propostas e os RU’s poderão ser reabertos, 
conforme a organização de cada campus, obedecendo um prazo mínimo de 30 dias para 
que a Empresa e a Unipampa possam se organizar para a reabertura. Foi previsto que a 
data máxima para o início do funcionamento dos Restaurantes Universitários é no início 
da retomada das atividades presenciais. Finalizando, informou que o programa de cestas 
básicas continua em janeiro para atendimento de alunos em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. 

3. Informações dos Conselheiros: 

3.1 O conselheiro Alexandre Xavier solicitou que o Presidente detalhasse sobre as 
emendas parlamentares. O Presidente informou  que as emendas das incubadoras foram 
articuladas pela Gestão e que tiveram três retornos positivos, sendo que agora deverão 
apresentar um projeto mais detalhado; que não foi determinado pela Gestão o local a ser 
contemplado e que a escolha será feita pelos próprios deputados após analisarem o 
projeto. Ressaltou também a emenda específica destinada à assistência estudantil que 
contemplará os 10 campi. O Pró-reitor da PROPPI explicou que devem enviar a proposta 
até o dia 10 de janeiro. A Pró-reitora Viviane disse que os campi Bagé, Dom Pedrito e São 
Gabriel fizeram a captação de emendas e que a PROPLAN e PROAD, com base nesse 
relatório preliminar, já enviaram orientações; que em fevereiro, com  base em outro 
relatório que está sendo providenciado acontecerão as chamadas emendas indiretas 
e que é importante o acompanhamento; disse que compartilhou com o grupo dos 
diretores o relatório preliminar geral do Congresso Nacional, onde consta a relação de 
todos os deputados que fizeram destinação à área da educação e que neste mesmo 
relatório poderão acompanhar a destinação das emendas de bancadas. A Pró-reitora 
lembrou a todos que o PLOA ainda não foi aprovado.  O Presidente reforçou que as 
expectativas são as melhores. 

3.2 O conselheiro Juan del Aguila informou que estudantes do Curso de Enologia 
participaram da 4ª Feira de Tecnologia para a Viticultura do Brasil que teve a presença de 
10 mil pessoas, na cidade de Bento Gonçalves. Agradeceu pelo o aporte financeiro da 
Reitoria e do apoio logístico da Direção do Campus Dom Pedrito, que possibilitaram a ida 
de 14 alunos, 2 docentes e de 1 técnico ao evento. Também cumprimentou a Diretora 
Nádia Bucco por ter conseguido a emenda parlamentar no valor de 150 mil reais que será 
um investimento na Estância do Pampa; disse que este ano já foram plantadas mais mil 
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mudas no vinhedo experimental da Universidade e que esse recurso ajudará ainda mais 
no funcionamento da Estância. Informou ainda que participou de uma banca de seleção 
de professores na UFSM, onde encontrou entre os participantes do concurso dois 
egressos da Unipampa, sendo um do Campus São Gabriel e o outro do Campus Itaqui. O 
conselheiro se disse muito gratificado com um nível de ambos; que acredita que esse seja 
o nível de todos os 10 campi e cumprimentou as duas Unidades pela formação dos dois 
egressos que concorreram de igual para igual com os demais candidatos. Finalizando 
questionou sobre a aquisição de móveis para a Moradia Estudantil de Dom Pedrito e que 
acredita que não seja necessária a aprovação do PPCI. O Pró-reitor Dilli informou que 
ocorreu licitação desses itens e que alguns foram desertos em razão do alto preço 
colocado pelas empresas, chegando até mesmo a triplicar o valor de mercado. Salientou 
que os editais estão em andamento para aquisição do mobiliário com o objetivo de abrir 
as moradias estudantis em 2022. Complementando a informação o Pró-reitor Fernando 
Munhoz disse já estarem trabalhando com a PRAEC não somente os itens desertos, mas 
todo o mobiliário de uso comum nas Unidades, e que já foi empenhado. Disse que 
infelizmente se corre o risco de desclassificar alguma proposta pela cobrança exorbitante; 
que no próximo ano com a nova lei de licitações talvez seja possível aumentar o  limite de 
dispensa e, dessa forma, será possível efetivarem a compra do mobiliário faltante. 
Salientou que continuarão trabalhando em um novo registro de preços, de forma a terem 
uma ata válida ao longo do ano com esses itens perdidos na licitação.  Respondendo ao 
conselheiro Carlos Xavier o Pró-reitor informou que dificilmente as fábricas entram nas 
licitações; que não há nenhum histórico de participação de fábricas em pregões. 

3.3 O conselheiro Carlos Xavier informou que o NEABI do Campus São Gabriel participou 
de vários eventos na semana da consciência negra e, a convite da Reitoria, inclusive fora 
de São Gabriel. O conselheiro também comentou que no dia 17 de novembro 
foi homenageado com a Comenda Zélio Ferdinando na Câmara de Vereadores pelo 
trabalho realizado junto ao NEABI e às comunidades quilombolas. Comunicou que 
o  NEABI foi denominado em dezembro, por votação da comunidade acadêmica do 
Campus, como Oxalá Sepé e que foi uma sugestão de uma aluna do curso de letras EAD 
da Unipampa e que participa do NEABI. 

3.4 O conselheiro Altacir Bunde informou que a Comissão de Novos Cursos, por questões 
de agendas dos participantes e devido a busca e levantamento de informações, não foi 
possível terminar a proposta, mas que pretendem apresentar o trabalho finalizado no 
início do próximo ano. Sobre as emendas parlamentares disse que agradecia às pró-
reitorias e aos colegas servidores pela dedicação em conseguir empenhar grande parte 
dos recursos do projeto Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) na 
Fronteira da Paz, em Santana do Livramento. Explicou que o projeto é voltado para a 
Extensão e busca atender os que mais necessitam, como comunidades quilombolas, 
população negra, população pobre e catadores; que além de proporcionar bolsas para 5 
estudantes atenderá necessidades demandadas pela comunidade externa. Salientou que 
através da Extensão conseguem chegar às comunidades que não chegam até a 
Universidade. Salientou que a emenda desse projeto é de R$ 260.000,00; que a UERGS 
receberá em 2022 R$ 305.000,00 e, sendo parceira da incubadora, parte deve também 
ser usada; que a outra emenda beneficiará a assistência estudantil com R$ 1.000.000,00 
e para o Campus São Gabriel será de R$ 250.000,00. Finalizou agradecendo novamente 
à PROAD, PROPLAN, PROEXT e a todos que se envolveram nesse projeto. 

4. Inclusões e Exclusões de Pauta (Assuntos Gerais): 
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4.1 O Pró-reitor da PROPPI solicitou a exclusão do item de pauta 10.1 Política de 
Inovação da UNIPAMPA. O conselheiro Fábio explicou que esse pedido se justifica uma 
vez que ao receberem o relatório do pedido de vistas verificaram que há pontos a serem 
considerados, e outros, que se forem modificados, estariam ferindo a legislação que trata 
do Marco Legal da Inovação. 

4.2 O conselheiro Juan solicitou discussão sobre a casa do estudante, RUs, cestas 
básicas e plano permanência, a fim de terem clara a data em que isso acontecerá, para 
que os alunos tenham as mínimas condições de retornarem à Universidade. 

4.3 O conselheiro Alessandro Bica solicitou fazer a leitura de uma carta do Campus Bagé, 
em conjunto com alguns diretores e coordenadores acadêmicos, onde tratam sobre o 
calendário acadêmico 2022. 

4.4 O conselheiro Carlos Xavier solicitou incluir debate sobre a portaria de recesso. 

Resultado: aprovado o pedido de exclusão do item de pauta 10.1 e as três inclusões por 
UNANIMIDADE. Ausente no momento da votação a conselheira convocada Graciela 
Sutério. 

5. Pautas do CONSUNI: 

5.1 O Pró-reitor da PROPPI, conselheiro Fábio Leivas, solicitou discussão sobre 
Propostas de Novos Cursos de Mestrado na UNIPAMPA, conforme o novo cronograma 
da APCN, previsto nas Portarias 195 e 196/2021/CAPES. Fez um relato sobre a grave 
situação de desmanche do Sistema Nacional de Pós-graduação e por isso quer discutir a 
possibilidade de apresentarem novos cursos de pós-graduação, principalmente de 
mestrado. Disse que as Portarias foram editadas pela CAPES e permitem que as 
universidades apresentem propostas de novos cursos de graduação stricto sensu  até os 
meses de março e abril; que as portarias foram editadas dentro de um contexto grave de 
crise dentro da CAPES e do Sistema Nacional de Pós-graduação; que além dos pedidos 
de demissão, também estão sem Coordenador de Avaliação, que é um dos cargos mais 
importantes dentro da CAPES. Explicou que essas portarias foram criticadas por quem 
trabalha na gestão da pós-graduação porque desde 2016 os cursos do país estão sem 
avaliação; disse que ontem saiu outra portaria dizendo que o resultado final será 
publicado no fim de 2022 e que, em meio a isso, existe uma ação judicial paralisando a  
avaliação; que no próximo dia 20 serão liberados novos documentos de área, sendo que 
os coordenadores de área tiveram um tempo exíguo e sem possibilidade de discussão 
para que se alterasse as normas dos cursos na modalidade EaD, o que pode significar a 
abertura de muitos cursos, principalmente nas universidade particulares e que, na última 
APCN nenhum curso EaD foi aprovado por falta de condições pelo alto nível de 
exigências e que agora há um trabalho para que esse nível diminua. Disse que trouxe o 
assunto porque, apesar da crise, se abre a oportunidade de novos cursos; que aqui na 
Unipampa isso é feito através de uma chamada interna organizada pela PROPPI, com 
uma construção coletiva, passa pela Comissão Superior de Ensino e posteriormente no 
CONSUNI e, uma vez aprovado, podem submeter esse curso; que estão preocupados 
com a condução do processo frente a essa grave crise na pós-graduação nacional. Citou 
que o Campus Jaguarão trabalha uma proposta interinstitucional com a FURG e UFSM de 
um curso profissional em turismo muito bem consolidada; que o Campus Dom Pedrito, 
onde sempre apresentam  a necessidade de construir uma proposta de mestrado por não 
existir pós-graduação específica no Campus já está trabalhando nessa construção e se 
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disse apreensivo porque, como Universidade, precisam dar prioridade às propostas já em 
andamento e entende que é preciso investir nos atuais cursos, em cursos em áreas 
estratégicas e presenciais. Disse que os cursos pré-aprovados no CONSUNI serão 
reorganizados como os Cursos de Ciências Humanas em São Borja e o de Geociências 
de Caçapava do Sul. Explicou que tudo isso foi um relato de preocupação e ainda sem 
definição, mas que queria compartilhar com os conselheiros, principalmente com todos os 
diretores, uma vez que essa discussão ocorre dentro de cada Unidade; se o campus quer 
mais um curso de pós-graduação, qual a estrutura necessária e se já existe essa 
estrutura e disse que é preciso serem cautelosos. 

5.2 O conselheiro Cássio Cunha Araújo solicitou uma discussão sobre a criação de um 
programa de avaliação do estudante de escola pública durante todo o Ensino Médio, de 
modo a proporcionar uma modalidade alternativa de seleção para os cursos de graduação 
da UNIPAMPA, a exemplo do PAVE criado pela UFPel. Manifestaram-se: o Presidente, 
os conselheiros Altacir Bunde, Mateus da Silva, Rodolfo Gustineli e Paulo Roberto da 
Silveira. O Presidente disse que brevemente trará o retorno sobre mais essa forma de 
ingresso. 

6. Apreciação de Ata: 

6.1 Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 101ª Reunião Ordinária, realizada 
via webconf, em 04 de novembro de 2021. 

Resultado: aprovada com a abstenção do conselheiro Renato da Costa. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: Alexandre Xavier, Valmor Rhoden e 
Lucas Lage. 

7. Gabinete da Reitoria (GR): 

7.1 Processo:  23100.019561/2021-92. Origem: Gabinete da Reitoria. Objeto: Aprovar o 
ato nº 08/2021, assinado ad referendum do Conselho Universitário, Afastamento do Reitor 
do país, para participar do Fórum sobre "Potencialidades de la Educación Superior em lá 
Región de Frontera", que aconteceu no dia 19 de novembro, na cidade de Melo, 
República Oriental do Uruguai. O Presidente fez uma breve fala sobre o evento, que teve 
também a participação do Diretor do Campus Santana do Livramento, Conselheiro 
Alexandre Xavier e do professor Hélvio Rech do Campus Bagé, de representantes de 
todas as universidades do sul e dos Institutos Federais; disse que o evento foi organizado 
pela Câmara de Deputados do Uruguai com o intuito de aproximar Brasil e Uruguai. 
Salientou que a participação foi sem pagamento de diárias e que o transporte também por 
conta de cada participante; que a divulgação do evento foi feita através de uma síntese 
nas redes sociais. O conselheiro Alexandre Xavier reforçou a importância do 
acontecimento que reuniu as instituições da fronteira e da região sul representadas pelos 
reitores e diretores das diretorias de relações internacionais, quando puderam 
apresentar os projetos que estão sendo desenvolvidos pela UNIPAMPA, os acordos de 
cooperação, principalmente com a Universidade Tecnológica (UTEC) no Programa de 
Mestrado em Administração;  que em fevereiro haverá outro evento, a princípio em Bagé, 
atividades essas que só estreitam e consolidam esses acordos binacionais, 
principalmente da fronteira.  

Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausente no momento da votação 
o conselheiro convocado: Lucas Lage. 
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7.2 Processo: 23100.021670/2021-70. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: 
Calendário de Reuniões do Conselho Universitário para o 1º semestre de 2022. 

Manifestaram-se os conselheiros: Renato da Costa, Juan del Aguila, Cheila Stopiglia, 
Fernando Munhoz; o Presidente, Roberlaine Ribeiro Jorge, Carlos Xavier, Paulo Paiva  O 
conselheiro Rodolfo questionou se as reuniões seriam presenciais e foi explicado que por 
razões de orçamento, por enquanto, continuariam sendo realizadas por webconf.  

Resultado: aprovado com voto contrário dos conselheiros Juan del Aguila e Renato da 
Costa e a abstenção da conselheira Ana Clara Góes. Ausentes no momento da votação 
os conselheiros convocados: Lucas Lage e Rodolfo Gustineli. 

7.3 Processo: 23100.000078/2011-62. Origem: HUVet. Objeto: Norma de 
Funcionamento das Áreas do Hospital Veterinário da UNIPAMPA (HUVet). O Regimento 
do HUVet foi aprovado na 91ª RO e sua publicação estava condicionada à aprovação 
destas normas de funcionamento. 

Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Lucas Lage e Rodolfo Gustineli. 

7.4 Processo: 23100.008478/2021-98. Origem: Professor Renato Costa. Objeto: Solicita 
a criação de uma Comissão do CONSUNI para analisar os atos dos servidores 
mencionados no Processo. Conclusão do Relatório do Pedido de Vistas: "Mesmo que 
no Art. 10 do Regimento do CONSUNI, que trata de suas competências, incisos XX e XXI, 
se possa encontrar respaldo para deliberar sobre a matéria, considera-se que há na 
Instituição, já instituída, a Comissão de Ética, que possui atribuições pertinentes ao tema, 
pois pelo Decreto 1.172 de 22 de junho de 1994 (é encarregada de orientar e aconselhar 
sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas...). Nesse sentido, 
aconselha-se a Presidência deste Conselho enviar o processo para análise 
dessa Comissão". 

Manifestaram-se os conselheiros: Carlos Xavier,  Alexandre Xavier, Renato da Costa; o 
Presidente, Roberlaine Ribeiro Jorge e Rodolfo Gustineli.  

Resultado: 36 votos contrários a formação da referida comissão; 01 voto favorável, do 
conselheiro Renato Costa e duas abstenções: dos conselheiros Altacir Bunde e Mateus 
da Silva. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Antônio Cleber 
Camargo e Lucas Lage. 

Resultado:  

Às 12:40 a reunião foi interrompida para almoço e reiniciada às 14 horas e 10 minutos. 

8. Comissão Eleitoral Geral (CEG): Votação em bloco. 

8.1 Processo: 23100.012913/2021-89. Origem: CEG. Objeto: Homologação do 
resultado do Edital 04/2021 - Eleição de Representantes Docentes, TAEs e Discentes 
Suplentes para o CONSUNI. 

O conselheiro Paulo Paiva fez um breve relato sobre o processo eleitoral. 
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8.2 Processo: 23100.021908/2021-67. Origem: CEG. Objeto: Edital de Eleição de 
representantes discentes, titulares e suplentes, para 2022. 

Resultado: aprovados por UNANIMIDADE os itens 8.1 e 8.2. Ausentes no momento da 
votação os conselheiros convocados: Cheila Stopigla, Alessandro Bof de Oliveira, Ana 
Clara Góes dos Santos, Lucas da Costa Lage e Rodolfo Sales Gustineli. 

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

9.1 Processo: 23100.007012/2020-94. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: Convênio 
entre a Unipampa e a Kirkton Veterinary Professional Ciorporation, do Canadá, visando o 
desenvolvimento de estágios obrigatórios e não obrigatórios. Parecer CR U-S: Favorável 
à aprovação.  

9.2 Processo: 23100.017190/2021-12. Origem: Campus São Borja. Objeto: Protocolo de 
Intenções entre a UNIPMAPA e a Prefeitura Municipal de São Borja. Parecer CR U-S: 
Favorável à aprovação. 

9.3 Processo: Processo: 23100.014557/2021-38. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: 
Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e o 1º Batalhão de Policiamento de Área de 
Fronteira (1º BPAF) - Brigada Militar. Parecer CR U-S: favorável à aprovação. 

9.4 Processo: 23100.012787/2021-62. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: Acordo de 
Cooperação entre a UNIPAMPA e a Receita Federal do Brasil em Uruguaiana. Parecer 
CR U-S: Favorável à aprovação.  

9.5 Processo: 23100.014122/2021-93. Origem: Campus São Borja. Objeto: Protocolo de 
Intenções entre a UNIPAMPA, o IFFarroupilha e a UERGS. Parecer CR U-S: Favorável à 
aprovação. 

Resultado: Aprovados com a abstenção do conselheiro Juan del Aguila. Ausentes no 
momento da votação os conselheiros convocados: José Waldomiro Jiménez Rojas, Cheila 
Stopiglia e Ana Clara dos Santos. 

10. Comissão de Regimentos e Normas (CRN): 

10.1 Processo: 23100.018361/2020-31. Origem: Coordenadoria de Inovação 
Tecnológica. Objeto: Instituir a Política de Inovação da UNIPAMPA, estabelecendo 
normas e diretrizes para gestão e incentivo da Inovação  Empreendedorismo. Parecer 
CRN: Favorável à aprovação com as alterações sugeridas. Conclusão do Relatório do 
Pedido de Vistas: "Com base no exposto, solicita-se alteração na minuta da Política de 
Inovação da UNIPAMPA, removendo-se os artigos que tratam da modificação da 
estrutura dos Parques Tecnológicos já existentes na Universidade, de forma a não ferir o 
Regimento Geral da UNIPAMPA e resoluções de criação dos Parques Tecnológicos, o 
que tornaria sua aprovação sem efeito". 

Resultado: Retirado da pauta, conforme votação item 4. 

10.2 Processo: 23100.010422/2021-01. Origem: PROEXT. Objeto: Revoga a Resolução 
CONSUNI/UNIPAMPA nº 104, de 27 de agosto de 2015 e Institui as Normas para 
Atividades de Extensão e Cultura da UNIPAMPA. Parecer CRN: Favorável à aprovação. 
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O Pró-reitor da PROEXT Paulo Lopes explicou que as principais mudança 
estão relacionadas à tramitação, registro de processo e agilidade, pensando na inserção 
da Extensão no currículo dos PPCs. Finalizou agradecendo a todos que participaram 
desse trabalho que foi muito proveitoso a todos. Também se manifestaram os 
conselheiros Paulo Roberto Cardoso da Silveira e Carlos Xavier Garcia. 

Resultado: aprovado por UNANIMIDADE. Ausentes no momento da votação os 
conselheiros convocados: Cheila Stopiglia e Ana Clara dos Santos. 

10.3 Processo: 23100.013158/2021-50. Origem: DAIINTER. Objeto: Revoga a 
Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 197, de 26 de abril de 2018 e Institui a Política 
Institucional de Internacionalização da UNIPAMPA. Parecer CRN: Favorável à aprovação 
com a recomendação sugerida. 

Resultado: o conselheiro Paulo Roberto Cardoso da Silveira pediu vistas ao processo em 
nome da Comissão Superior de Extensão, a qual o conselheiro representa. 

12. Assuntos Gerais (Inclusões de Pauta): 

12.1 O conselheiro Juan del Aguila: discussão casa do estudante, RU e plano 
permanência. O conselheiro disse que pensando na volta presencial em abril, que a 
Universidade precisa estar preparada para receber os estudantes de forma 
adequada: com os restaurantes oferecendo também café da manhã nos 10 campi, como 
foi solicitado; com as moradias estudantis abertas; até lá manter o programa das cestas 
básicas e ver se o Plano Permanência será mantido ou melhorado, de forma a atender 
mais estudantes carentes já que Unipampa foi criada com esse fim. Disse que essa é 
uma forma de minimizar a grande evasão que provavelmente acontecerá após essa 
pandemia. Manifestaram-se os conselheiros: Silvana Gritti disse que além das colocações 
estão preocupados com os alunos que não estão presencialmente no Campus e que, com 
a abertura do RU, terão seus benefícios diminuídos ou retirados. Solicitou que se pense 
na abertura do restaurante de forma que esses alunos que não estão fisicamente no 
Campus não sejam prejudicados. José Waldomiro Rojas disse que além das 
manifestações anteriores está preocupado com a falta de planejamento para o retorno 
dos RUs que estão sem os PPCIs, que as empresas antigas ainda não retiraram os 
equipamentos, que ainda não fizeram as reformas necessárias e que faltam alvarás.  
Disse que a reunião realizada no último dia 14 deixou claro que não há planejamento para 
esse retorno. Salientou ainda a falta de reposição de trabalhadores terceirizados. Nádia 
Bucco reforçou a fala do conselheiro Juan e disse que já tiveram reunião com a PRAEC. 
Disse que as situações são diferentes nas diferentes Unidades, que em janeiro inicia a 
safra e que os alunos passam o dia todo trabalhando e precisam do RU e na sequência a 
entrada dos alunos da LECampo, que além do RU também precisam da moradia. A 
conselheira também solicitou que seja dada uma resposta sobre a situação do contrato 
dos terceirizados da limpeza; disse que ao meio-dia foi informada pelo pessoal do 
Campus e que gostaria de ser informada sobre esse contrato. O Presidente esclareceu 
que o Pró-reitor Fernando Munhoz tratará sobre o assunto diretamente com as Unidades. 
O conselheiro Algacir Rigon disse que reforçava as falas anteriores e que além dos 
problemas com as licitações dos móveis, foi colocada a carência de recursos pela 
PRAEC. Disse que falava especialmente sobre a moradia estudantil do Campus Dom 
Pedrito e solicitou que se não houver recursos para todos os itens em números 
necessários seja comprado um item de cada para que os alunos tenham condições de 
ocupar parcialmente a moradia atendendo casos específicos de estudantes em situação 
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precária. Solicitou empenho da Reitoria até porque, quando voltarem às aulas presencias, 
a necessidade de ocupação será plena. Sobre a abertura do RU se disse preocupado, 
pois com a safra da Enologia e as aulas da LECampo os alunos estarão presencialmente 
no Campus e com isso perderiam o benefício. Solicitou empenho da Gestão para que isso 
não ocorra. O Pró-reitor Fernando Munhoz respondendo ao conselheiro Rojas disse que 
entende como sendo terceirizados de manutenção vinculados ao contrato da PROPLAN e 
o de limpeza vinculado à PROAD como serviço continuado, cujo contrato venceria este 
ano e por não haver tempo hábil para licitar e, por isso, com a anuência da Reitoria e da 
Procuradoria Federal, pediram para fazer uma contratação emergencial até a licitação 
ficar pronta. Explicou que tiveram êxito na licitação, que quem venceu foi a Sulclean que 
já atende a Unipampa e que o novo contrato iniciará em fevereiro e os terceirizados não 
serão demitidos. Em relação ao pessoal que trabalha na manutenção, disse que o 
contrato foi assinado no início da pandemia e foi possível pactuar que nem todos os 
postos seriam chamados porque não havia demanda na ocasião e que na medida que 
fosse necessário, o fiscal da unidade faria a solicitação à Empresa e a reposição seria 
feita. Disse ainda, que não houve demissão, que os que saíram pediram para sair. Com 
relação aos prédios dos RUs, ressaltou que os contratos estavam suspensos e muitas 
empresas  abandonaram e que o fiscal deveria ter notificado a empresa para a retirada 
desse material, em não retirando esse material passa ser da Universidade, entretanto, 
que a maioria do material é da Instituição; que as novas empresas estão autorizadas a 
fazer pequenos reparos, se necessários, e que pode ser descontado nos primeiros meses 
de aluguel. O conselheiro Cássio Cunha Araújo falou da importância de todos os pontos 
aqui elencados e informou à comunidade estudantil que a projeção da PRAEC é de 
abertura dos RUs e das moradias em abril, quando do retorno presencial, mas que a sua 
luta é para que sejam abertos o mais rapidamente possível  e que os auxílios não devem 
ser retirados, principalmente em se tratando do auxílio digital, haja vista que os conteúdos 
teóricos continuarão sendo repassados de forma remota como forma de evitar o contágio 
com o corona vírus. O conselheiro reforçou absolutamente todas as colocações dos 
conselheiros que se manifestaram anteriormente. Falou da importância das cestas 
básicas para alunas que são mães e não conseguem trabalhar; da descentralização da 
forma de entrada na Universidade, oportunizando que esses estudantes se tornem 
agentes transformadores; que seja revista a verdadeira precisão dos alunos e a 
verdadeira demanda considerando as especificidades de cada Unidade. Finalizou pedindo 
que essas reivindicações tenham uma resposta positiva urgente e dentro do há de 
projeções coerentes como foi colocado por ele na nota informativa enviada aos discentes 
no mês anterior  e solicitou a ratificação da Gestão se as verbas contemplarão as 
moradias de Dom Pedrito e Jaguarão. O Pró-reitor da PRAEC, Carlos Dilli disse que 
essas questões são discutidas em todos os fóruns das pró-reitorias de assistência 
estudantil e são comuns a todas as IES; que todos os auxílios foram mantidos e 
ampliados durante o ano: moradia R$ 250,00; alimentação passou de R$ 80,00 para R$ 
200,00 enquanto não tiver disponibilizado o serviço de RU; inclusão digital R$ 95,00. 
Disse que o estudante do Plano Permanência, que comprovou a vulnerabilidade 
socioeconômica está recebendo auxílio em um patamar de R$ 545,00 se acrescido mais 
o valor da cesta básica (em torno de RS 250,00) o auxílio atinge quase R$ 800,00 por 
discente e, portanto, não foram desassistidos pela Universidade uma vez que a Gestão 
está atenta e deslocou recursos de outros setores para a Assistência Estudantil. Explicou 
que o principal recurso vem do PNAES e cada centavo é auditado pela Procuradoria 
Federal, principalmente na questão de duplicidade de recursos para mesma 
funcionalidade, o que não acontece na UNIPAMPA e isso mostra a lisura do sistema 
implantado na Instituição. Reconhece que é pouco e disse que gostariam de atender a 
todos os estudantes que solicitam auxílio, entretanto as regras estabelecidas para 
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concessão dos auxílios estão nos mesmos patamares da demais instituições. Em relação 
ao RUs comunicou que as licitações não deram desertas e que isso é muito bom porque 
há empresas interessadas e a previsão de abertura é em abril com o retorno presencial; 
até lá os auxílios serão mantidos; que a PRAEC organiza as políticas de uso dos 
restaurantes e das moradias; que as moradias estudantis irão gerar auxílio financeiro aos 
alunos que se interessarem dentro do grupo da casa a promover a organização e 
administração, que são incentivos; que a responsabilidade dos RUs e das moradias é de 
todas as pró-reitorias, direções da Unipampa e dos alunos. Finalizando, disse que 
concorda com a fala do conselheiro Algacir de que as moradias não precisam da 
totalidade do mobiliário e ainda que a segurança da habitação depende de liberação de 
vários órgãos. O conselheiro Juan disse os R$ 750,00 são melhores do que zero, mas 
que gostaria que algum docente ou técnico vivesse um mês com esse valor; pediu que 
fizessem esse exercício, porque acredita que ninguém conseguiria ter um mês digno. 
Disse que dinheiro no país não falta e que é preciso ir atrás disso para que os alunos 
tenham algo digno. O conselheiro Cássio disse que fazia voz a essa fala e que é preciso o 
envolvimento de todos que fazem parte da comunidade acadêmica porque a Universidade 
não existe sem os alunos. O Presidente disse que todas as falas foram importantes e que 
não tem nenhuma dúvida de que todos os servidores trabalham em prol de toda a 
Universidade, consequentemente, dos discentes. Disse ainda que sabe do sacrifício feito 
por muitas famílias a fim de que os filhos possam continuar os estudos, por isso todo o 
trabalho é imbuído nesse sentido, porém que é preciso ter conhecimento das questões 
legais e que precisamos estar atentos a elas. Com relação aos RUs disse que é um 
problema de todas as universidades, porque é sabido que haverá um reajuste e que 
precisam equalizar a questão para atendimento aos alunos e manter os pagamentos das 
empresas em dia; que as cestas básicas têm sido um alento para as famílias, pois não se 
limitam somente aos alunos. Salientou que, como dito pelo conselheiro Cássio, esse é um 
trabalho de todos os envolvidos com a Unipampa e, por isso, a busca constante por 
alternativas, como as emendas para atendimento de demandas mais urgentes dos nossos 
alunos que foram, são e sempre serão a nossa prioridade. Disse que todas as IES estão 
nessa luta e que isso torna a todos mais fortes. 

Justificaram a necessidade de se retirar da reunião os conselheiros:  Altacir Bunde, 
Antônio Cleber e Paulo Roberto Cardoso da Silveira. 

12.2 O conselheiro Alessandro Bica solicitou fazer a leitura de uma carta sobre o 
calendário acadêmico 2022 que passa a integrar os documentos desta Reunião. O 
Presidente explicou que as ações do Comitê estão sendo concatenadas com a 
PROGRAD na definição do calendário, sempre seguindo o fluxo que é a discussão no 
campus, Comissão Local de Ensino e CSE, portanto esses pontos podem ser 
esclarecidos e que o retorno das atividades administrativas está sendo gradativo a fim de 
evitar riscos; que, além disso, se houver surto em qualquer dos municípios  não tenham 
dúvida que as atividades serão interrompidas. O Presidente disse que todos podem ficar 
tranquilos, pois a Gestão está atenta a tudo isso e que as atividade acadêmicas e 
administrativas devem estar harmonizadas com todas as ações e que essas ações são 
construídas em conjunto com todos os comitês locais, órgãos de saúde e com os 
laboratórios da Universidade. Manifestaram-se os conselheiros: Mateus da Silva, 
Alessandro Bica, João Pablo da Silva e Fabio Leivas. 

Retomando o assunto colocado pelo conselheiro Rojas, o Pró-reitor Fernando Munhoz fez 
questão de esclarecer que em relação aos terceirizados da limpeza; disse que não será 
nada muito diferente do que falou anteriormente; que os contratos são novos e diferente 
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dos anteriores, agora com a nova convenção coletiva de trabalho somente podem 
continuar com líderes aqueles campi que tiverem mais de 10 funcionários 
terceirizados  na limpeza. Salientou que hoje Uruguaiana, Alegrete e Bagé têm hoje a 
função de líder; Itaqui, Caçapava, Livramento, Dom Pedrito, Jaguarão e São Gabriel 
perderão e São Borja continuará porque a pessoa possui registro como servente na 
carteira de trabalho e isso não vai implicar em redução salarial, enquanto nas demais 
Unidades todos estavam registrados como líder, o que impede a redução de salário. 
Disse que essa foi a razão dos desligamentos e que essas pessoas precisam aguardar 
um período mínimo de 2 meses para poderem ser recontratadas se o salário for menor ou 
de 6 meses se o salário for maior; explicou que esta é uma condição legal prevista na 
convenção de trabalho do contrato de limpeza a nível Brasil; que a Gestão também foi 
pega de surpresa, mas que essa é uma questão legal e que há a chance de serem 
chamados em breve se já não estiverem inseridos no mercado de trabalho. 

12.3 O conselheiro Carlos Xavier que solicitou debate sobre a portaria de recesso de fim 
de ano disse que a mesma tem previsão de 2 períodos em que  há a necessidade de 
reposição das horas pelo servidor; disse que isso causou um certo desconforto para os 
servidores porque foi observado que vários fatores de impedimento para que todos voltem 
ao trabalho, como as comorbidades e os idosos  e que a portaria coloca que, a partir de 
2019, quem não fez a reposição teria até 120 de reposição, o que considera um absurdo, 
tendo em vista que desde 2020 estamos passando por uma pandemia e, em trabalho 
remoto. Disse o conselheiro que não há um horário fixo para o trabalho remoto, que 
muitas vezes trabalham até meia-noite, por isso o sindicato já enviou à Reitoria um pedido 
de reconsideração; que entende que o recesso deveria ser para todos em igual período, 
iniciando na semana do natal até o ano novo no modelo remoto e não presencial. O 
conselheiro ainda citou especificamente o campus São Gabriel porque não há linha de 
ônibus para levá-los até o Campus, apesar dos esforços feitos pela Direção.  O 
Presidente acusou o recebimento do ofício enviado pelo sindicato. O Pró-reitor da 
PROGEPE ressaltou que portaria foi emitida pelo Gabinete, mas que a PROGEPE 
também participou e que está embasada na Portaria 12.735, de 26 de outubro de 2021, 
pelo Ministério da Economia e que não faz indissociabilidade em relação aos servidores 
do Governo Federal e na qual a Unipampa está enquadrada, não como se abster de fazer 
uma regulamentação interna. Explicou que a portaria não se refere aos servidores que 
estão em trabalho remoto e que não farão recesso, somente aos que optarem por fazê-lo; 
que a nossa portaria é baseada na IN 90 e que permite a chefia imediata determinar o 
formato de trabalho. Dessa forma muitos servidores estarão trabalhando remoto essas 
duas semanas e não estarão fazendo recesso, portanto, não precisarão compensar; que 
a compensação só será devida para aquele servidor que negociar com a chefia a parada 
e essa compensação só será feita quando o servidor voltar ao trabalho presencial, uma 
vez que não há previsão legal para compensação em trabalho remoto. Disse também que 
como está tramitando o Programa de Gestão que inclui o teletrabalho, foi incluído na 
portaria, para o caso de isso ser implementado no próximo ano, será possível, através de 
metas acordadas com a chefia, efetuar essa compensação de trabalho.  A conselheira 
Beatriz Stoll Moraes perguntou se optar pelo recesso de uma semana terá que efetuar o 
pagamento das duas semanas porque a questão das 120 horas causou muitas dúvidas. O 
conselheiro Edward disse que seria somente 36 horas, pois os dias 24 e 31 terão só meio 
período, e que são os 3 anos, pois há servidores que efetuaram recesso em 2019, 2020 e 
poderão fazer em 2021. O Presidente disse que a Gestão estava à disposição para 
esclarecer quaisquer dúvidas, desejou boas festas e a toda comunidade. Agradeceu aos 
conselheiros pelo trabalho e empenho de todos, desejando que 2022 seja muito 
próspero.  
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Nada mais havendo a tratar, às 16 horas e 30 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=3cJUqNhs4EE&t=706s 
e https://www.youtube.com/watch?v=iUAdqGuvF20. 

 

 

Roberlaine Ribeiro Jorge, 
Presidente do CONSUNI. 

 
 

Sara Mascarenhas Tarasuk, 
Secretária Executiva do CONSUNI. 
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