
 
 

ATA 103 - DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
(CONSUNI)  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

Data: 24 de fevereiro de 2022. 

Local: Webconf. 

Horário: 08 horas e 50 minutos 

 

Participantes: 

Reitoria: Marcus Vinícius Morini Querol, Vice-presidente no exercício da Presidência. Os 
Diretores das Unidades: João Pablo Silva da Silva, no exercício da Direção do Campo Alegrete; 
Bagé, Fernando Junges, no exercício da Direção do Campus Bagé; Ezequiel Galvão de Souza, 
no exercício da Direção do Campus Caçapava do Sul; Dom Pedrito, Nádia Fátima dos Santos 
Bucco; Itaqui, José Carlos Severo Corrêa; Jaguarão, Silvana Maria Gritti; Santana do 
Livramento, Alexandre Vicentini Xavier; São Borja, Valmor Rhoden; São Gabriel, Luciana 
Benetti; Uruguaiana, Cheila Denise Ottonelli Stopiglia. Os representantes das Comissões 
Superiores: Marina Prigol (CSP) e Paulo Roberto Cardoso da Silveira (CSExt). Os Pró-reitores: 
PROAD, Fernando Munhoz da Silveira; PROGEPE, Edward Frederico Castro Pessano; 
PROPLAN, Viviane Kanitz Gentil; PROPPI, Fabio Gallas Leivas; PROGRAD, César Flaubiano da 
Cruz Cristaldo; PRAEC, Carlos Aurélio Dilli Gonçalves e PROEXT, Franck Maciel Peçanha. Os 
representantes docentes:  Alessandro Bof de Oliveira,  Altacir Bunde, Ana Luísa de Souza 
Soares, Antônio Cleber da Silva Camargo, Chiara Valsecchi, Eloir Míssio, Ivonir Petrarca dos 
Santos, Jefferson Marçal da Rocha, 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, Denis Jeferson 
Pereira Cobas, Graciela Marques Sutério e Paulo Eduardo Santos Paiva. Os representantes 
discentes: Ana Clara Góes dos Santos, Arthur Oliveira Domingues, Cássio Cunha Araújo, Lucas 
da Costa Lage e Rodolfo Sales Gustineli e a representante da comunidade externa, Rosemeri 
Martins dos Santos. 

Justificaram a ausência os conselheiros convocados: Roberlaine Ribeiro Jorge, Ederli Marangon, 
José Valdomiro Jiménez Rojas, Paulo Rodinei Soares, Algacir José Rigon, Edson Romário 
Monteiro Paniágua e Cintia Saydelles da Rosa.  

Ausente sem justificativa a conselheira convocada Beatriz Stoll Moraes e Pedro Kemerich. 

Pauta: 

1. Posse Novos Conselheiros: 



 
 

1.1. João Pablo Silva da Silva, no exercício da Direção do Campus Alegrete. 

1.2. Ezequiel Galvão de Souza, no exercício da Direção do Campus Caçapava do Sul. 

1.3. César Flaubiano da Cruz Cristaldo, Pró-reitor Pro Tempore da PROGRAD. 

1.4. Arthur Oliveira Domingues, discente. 

2. Informações da Reitoria: 

2.1. A Pró-reitora da PROPLAN Viviane Gentil informou a todos que o orçamento institucional 
está em fase de liberação no Ministério da Economia e que, durante os meses de janeiro e 
fevereiro, a Pró-reitoria está realizando reuniões com todas as Unidades a fim de fazerem a 
composição orçamentária para iniciar a execução desse orçamento e que, em nenhum 
momento, deixaram de atender as demandas prioritárias das Unidades. Disse que a UNIPAMPA 
recebeu uma parcela de 1/18 do orçamento, que possibilitará o pagamento das primeiras contas 
do ano; que na próxima reunião apresentarão o Relatório de Gestão e as estratégias das ações 
previstas para 2022. 

2.2. O conselheiro Carlos Dilli, Pró-reitor da PRAEC, informou que as inscrições de Bolsa 
Permanência do MEC estarão abertas até o próximo dia 28 de fevereiro, que as inscrições 
devem ser feitas no próprio site de Bolsa Permanência do MEC e que atenderá, 
especificamente, um recorte social da sociedade, como indígenas e quilombolas. Salientou que 
esse programa estava fechado há alguns anos, e, com a reabertura,  trabalham fortemente para 
que todos os nossos estudantes dentro do referido recorte sejam atendidos e que o valor dessa 
bolsa é de R$ 900,00.  O Vice-presidente cumprimentou o pró-reitor pelo trabalho desenvolvido 
nas comunidades indígenas e quilombolas. 

3. Informações dos Conselheiros: 

3.1. O conselheiro José Carlos Severo Corrêa cumprimentou o Campus Uruguaiana pela 
formatura da primeira turma do Curso de Medicina. Informou que, no dia 18, na Câmara de 
Vereadores de Itaqui, aconteceu uma audiência pública proposta pelos vereadores em apoio ao 
Campus Itaqui e a Universidade neste momento em que vivenciam muitas dificuldades, 
principalmente na questão orçamentária; que também manifestaram preocupação com a 
questão da sustentabilidade da Universidade em relação a alguns fatos que poderão ocorrer e 
que, eventualmente, poderão comprometer o equilíbrio orçamentário, principalmente no que 
concerne a carência de recursos para investimentos. Registrou a importância de que, mesmo 11 
meses após os ataques feitos por uma minúscula parcela daquela comunidade, a sociedade civil 
organizada manifestou-se em apoio ao campus, principalmente ao Curso de Agronomia. 

3.2. A conselheira Cheila Stopiglia informou que o incêndio ocorrido no Campus Uruguaiana em 
1o de janeiro comprometeu parte da estrutura patrimonial da Universidade, mas, felizmente sem 
danos à vida de pessoas e animais; que devido à estiagem da região, os servidores 
conseguiram controlar mais dois princípios de incêndio e que é preciso pensar em prevenção, 
principalmente nas unidades com estruturas mais antigas, como a de Uruguaiana. Sobre a 
formatura da primeiraprimeira turma do Curso de Medicina, falou da alegria em poder partilhar 
desse momento; que 23 alunos colaram grau; destes, sete já estão trabalhando na Santa Casa 
de Uruguaiana e que uma boa parte dos demais foi aprovada em programas de residência do 
País, o que demonstra a qualidade do ensino oferecido pela Universidade. 

Registramos a chegada do representante TAE Denis Jeferson Pereira Cobas, que foi 
empossado pelo Presidente da Mesa. 



 
 

3.3. A conselheira Silvana Gritti fez a leitura de uma nota redigida pela Direção e pelo Conselho 
de Campus do Campus Jaguarão com o apoio de toda a comunidade acadêmica contra a 
portaria de demissão da professora Letícia de Faria Ferreira, documento que passa a integrar os 
registros desta reunião. A conselheira ainda solicitou apoio dos demais conselheiros, a fim de 
que se corrija o que considera uma injustiça. O professor Querol lembrou aos conselheiros que 
esse assunto, pela atenção merecida, será debatido em uma reunião extraordinária. 

3.4. O conselheiro Juan enfatizou que os argumentos que apresentará são contra a gestão e não 
contra pessoas. Informou que o vinhedo experimental localizado na Estância do Pampa foi 
intoxicado por herbicida por quatro anos consecutivos, como já havia registrado anteriormente, e 
que a gestão, até o momento, não se manifestou de forma a tomar uma atitude contra os 
prejuízos que daí derivam. Disse que a UNIPAMPA foi criada para desenvolver 
sustentavelmente a região e que, se há ações contra esse desenvolvimento sustentável, a 
Gestão Superior tem a obrigação de se pronunciar; que gostaria que gastassem tempo, dinheiro 
e energia em pautas como esta, respondendo a cobrança que o Campus Dom Pedrito já havia 
feito à Gestão. Salientou que o Campus não pode entrar com processo contra o governo 
estadual, que não trabalhamos para empresas de agrotóxicos e sim para a sociedade, que 
temos o dever de defender a saúde e o ambiente. Solicitou que a Gestão ajude com uma petição 
ao governo estadual pedindo a proibição desse produto que está eliminando a possibilidade de 
desenvolvimento, exceto da soja, porém, que é de conhecimento de todos que uma monocultura 
levada de forma irracional não se sustenta. O conselheiro pediu que o presidente desta 
reunião dispense energia para esse tema e não na tentativa de tirar a autonomia da Estância do 
Pampa para levar essa questão para o seu gabinete; disse que assistiu ao vídeo no qual há a 
ideia de lançar uma instrução normativa para passar a Estância do Pampa para a Vice-reitoria, o 
que considera ilógico por criar instâncias burocráticas. Finalizando, disse que o caso da 
professora Letícia é sim um informe e não entende por que a Gestão está demorando para 
marcar a reunião, uma vez que a CRN entregou o parecer em 15 de fevereiro; disse estar 
entristecido com as atitudes da Gestão para com os servidores e a região. Solicitou respostas 
aos seus questionamentos e deseja estar equivocado em toda a sua fala. O Presidente disse 
que a questão dos agrotóxicos é preocupante sim e colocou-se à disposição para juntos 
buscarem a melhor solução. Parabenizou o conselheiro pelo trabalho desenvolvido no vinhedo e, 
sobre a Estância do Pampa – Fazenda Escola, disse que responderia quando chegassem às 
inclusões de pauta. 

3.5. Na sequência, o conselheiro Renato José da Costa, sobre a leitura do documento feita pela 
conselheira Silvana, disse que o informe foi bastante claro sobre a situação e sobre como a 
comunidade tem recebido o caso. Disse que o informe traz o peso de uma gravidade muito 
grande, haja vista a cobrança feita pelas comunidades acadêmica e externa a respeito do que 
está acontecendo na UNIPAMPA; que a mídia nacional tem noticiado esses procedimentos; que, 
se não fosse o informe do conselheiro Juan, não saberia que a Comissão já havia emitido o 
parecer sobre o caso da professora Letícia; que não compreende a razão de esse processo 
estar envolto em uma situação que não entendem e que esse é o pensamento de toda a 
comunidade; que os princípios democráticos e de clareza que sempre regeram a Instituição, 
neste momento, ficaram nebulosos, pois, a partir do momento em que houve uma decisão 
judicial atribuindo ao Conselho Universitário a deliberação dessa questão, "estranhamente", o 
Reitor recorre da decisão a partir  de um posicionamento de um ex-Ministro da Educação que só 
foi utilizado como recurso por um único interventor; que é nesse sentido que a comunidade 
externa pressiona; por que a Reitoria quer tirar do Conselho Universitário o seu direito de 
deliberação nessas questões. O conselheiro fez questão de frisar que não são palavras suas, 
mas da comunidade externa que quer saber o que está por trás dessa decisão, uma vez que a 
demissão da professora se deu em uma situação, no mínimo, insólita; que o posicionamento do 
Reitor também, no mínimo, gera esse estranhamento na comunidade. Esclareceu que trabalha 
para que a Universidade seja vista pelo seu desenvolvimento tecnológico e científico e não como 
cerceadora de liberdades e uma Universidade não democrática, conforme publicado nas mídias. 
Salientou que não votou na chapa vencedora para a Reitoria, mas que, quando o governo 



 
 

federal apontou com a possibilidade de nomear um interventor, disse que foi a favor de se 
mobilizarem para que o professor Roberlaine fosse empossado; que respeita a Reitoria e 
entende que ela atua a partir de um princípio democrático, mas que esse ato do Reitor gera 
preocupação em relação ao lado para o qual a Universidade está indo, que não podem cercear 
informações e que espera um posicionamento da Reitoria pelo fato de terem recorrido contra a 
liminar de juiz, uma vez que as condições em que aconteceu o processo são extremamente 
questionáveis. O professor Querol agradeceu a manifestação e disse que o Reitor promoverá a 
discussão com a comunidade. 

3.6. A conselheira Luciana Benetti cumprimentou a Direção do Campus Uruguaiana pela 
formatura da primeira turma do Curso de Medicina e informou que, no último dia 16, em parceria 
com a DAIINTER, foi inaugurada a Sala de Internacionalização do Campus São Gabriel, e 
também houve o recebimento  de equipamentos e materiais para o Curso de Pós-graduação 
em Ciências Biológicas, que ajudou na organização dessa sala. A conselheira colocou-se à 
disposição de todos que tiverem algum projeto ou atividade que queiram desenvolver junto com 
essa sala. 

3.7. A conselheira Nádia Bucco também parabenizou o Campus Uruguaiana pela formatura da 
primeira turma do Curso de Medicina e enfatizou que é emblemático como todas as formaturas 
de  primeiras turmas dos cursos que formaram, mas que sabem a importância da área da saúde, 
principalmente neste momento. A conselheira solicitou que o conselheiro José Carlos passasse 
a todos o link da audiência pública realizada em Itaqui e pediu que os conselheiros acessassem 
a gravação para que tivessem a oportunidade de ouvir, porque, muito mais do que o apreço pelo 
Curso de Agronomia, há situações que precisam ser analisadas pela Universidade, até porque 
outras instituições não conhecem os processos da nossa Universidade. Salientou que é 
importante que todos assistam a essa audiência, pois algumas pessoas, pela falta de 
conhecimento dos processos, ferem a autonomia universitária. Também pediu que os 
conselheiros assistissem e analisassem não como Dom Pedrito e Itaqui, mas como 
Universidade, que ouvissem as falas, algumas importantes e outras bastante equivocadas e que 
precisam nos responder no que diz respeito a não ferir os princípios e a autonomia da 
Instituição. 

3.8. O conselheiro Altacir Bunde solicitou que a Gestão intermedeie a liberação da emenda 
parlamentar para o Campus Santana do Livramento, a fim de  efetivar os pagamentos dos 
equipamentos adquiridos e pagar os bolsistas que atuam no projeto desde dezembro e que, até 
o momento, não foram pagos. O Presidente informou que darão todo o apoio, mas que o 
assunto poderá ser tratado diretamente com a PROPLAN e sugeriu uma reunião entre o grupo e 
a Pró-reitoria de Planejamento e Infraestrutura. Disse que o conselheiro poderá solicitar uma 
inclusão de pauta para a próxima reunião  sobre a temática da emenda. O conselheiro explicou 
que só trouxe o assunto porque enviou um e-mail e que a pró-reitora respondeu que deveria 
procurar o gabinete da deputada que concedeu a emenda e que de lá informaram que agora 
depende do MEC. O segundo informe do conselheiro foi sobre a Comissão de Novos Cursos e 
que uma reunião está agendada para a próxima semana. Ainda agradeceu às servidoras que 
atuam na Secretaria deste Conselho pelas atualizações da RE que tratará do assunto da 
professora Letícia e se inscreveu para o próximo ponto de pauta para que definam a data dessa 
reunião. O Presidente informou que, quando entram em contato com os deputados na 
Assembleia, eles finalizam que repassarão o recurso, mas que até esse recurso chegar à 
Instituição é outra caminhada, por isso a resposta da Pró-reitora Viviane para que fizesse o 
contato com a parlamentar como forma de acelerar a liberação. 

3.9. O conselheiro Lucas Lage desejou que todos estivessem bem para enfrentar este ano e 
agradeceu aos que se manifestaram acerca do caso da professora Letícia; disse que é preciso 
pensar na situação dos docentes da Instituição; que, no momento em que a demissão acontece, 
se vê uma desvalorização muito grande com a profissão docente, quando se  deparam com um 



 
 

edital para professor voluntário. Questionou até que ponto a Universidade chegou para elaborar 
um edital e contar com voluntários para o trabalho docente; isso mostra a ineficiência do 
Ministério da Educação na questão da contratação de docentes, e acredita que não seja um 
processo apenas do Campus Jaguarão, mas de todos os campi, nessa devolutiva de professor; 
que é muito peculiar lançar um edital sobre voluntários para atuar no campus, não que não seja 
importante, mas que esse processo vem como forma de desvalorização da categoria docente, 
do ser professor. Também questionou a data da reunião extraordinária e solicitou à Presidência 
da Mesa que a Reitoria agende uma reunião com o Campus Jaguarão, haja vista a tentativa 
desse encontro há tempos; segundo o conselheiro, a comunidade acadêmica necessita desse 
diálogo. Finalizando, informou que foi realizada uma reunião com os representantes discentes e 
a PROPLAN e agradeceu às pró-reitorias que os apoiam, pois, como fazem cobranças, também 
é preciso saber agradecer. O Presidente disse que o Reitor é representado pelas pró-reitorias, 
mas que, mesmo assim, sempre se colocam à disposição dos campi. 

3.10. O conselheiro Alexandre Xavier disse estar surpreso com a decisão de a Gestão 
Superior recorrer, através de uma liminar, da suspensão do processo da professora Letícia, 
considerando que a professora já tem uma decisão da Justiça Federal que  determinou pela 
ilegalidade da Portaria do então Ministro da Educação, para que não haja recurso e essa seja 
uma decisão monocrática do Reitor em casos de demissão. Disse que houve desrespeito por 
parte da Gestão Superior em não encaminhar a questão ao Conselho Universitário no período 
correto e pensa que o Reitor e o Vice-reitor devem dialogar sobre seus atos administrativos e de 
gestão. Também solicitou que a Mesa informasse o motivo do recurso da liminar ao invés de 
deixar que o CONSUNI discutisse o processo através dos pareceres feitos; disse que é uma 
decisão que cabe aos conselheiros e que a decisão do Reitor foi unilateral; que, se os 
conselheiros permitirem a exposição do motivo dessa decisão, estarão respeitando os princípios 
da publicidade e transparência dos atos da Gestão. O Presidente disse que para, não deixar 
sem respostas, pela delicadeza e importância que o assunto exige, que tem certeza do 
posicionamento do Reitor, que nenhum servidor gostaria de ter qualquer atitude punitiva a 
qualquer colega, que as pessoas crescem nas diferenças, buscam os acertos e que ficassem 
certos de que essa tomada de decisão veio de um ato jurídico difícil, mas quem está no exercício 
do cargo precisa prover; que é importante a comunidade saber que a portaria de demissão já foi 
revogada e que a professora já foi reintegrada ao quadro docente da UNIPAMPA por um ato 
jurídico e que o processo continua tramitando. Explicou que é de praxe a Universidade 
recorrer em todos os processos pela AGU via Procuradoria Federal e que isso, muitas vezes, 
acarreta impossibilidades para quem está em exercício, podendo, inclusive, ser contrário a um 
parecer da Procuradoria Federal, porém, por se tratar de um assunto tão longevo, vem sendo 
cuidadosamente debatido, e agora, pelas questões jurídicas, terá continuidade conforme a 
orientação da AGU e será debatido no Conselho Universitário. Disse que nenhum reitor gostaria 
de tomar esse tipo de decisão, mas que, por imbróglios jurídicos que, infelizmente, fazem parte 
das instituições, os gestores precisam buscar todos os caminhos permitidos pela justiça na 
busca da democracia e do direito de todos. 

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

4.1. O conselheiro Altacir Bunde reforçou a fala do conselheiro Alexandre e solicitou a definição 
de uma data e qual será o formato da RE para tratar do assunto da professora Letícia. 

4.2. O conselheiro Juan del Aguila solicitou incluir (transcrição literal): sobre a ameaça que está 
tendo a Gestão do Campus Dom Pedrito, infelizmente pela sua Vice-reitoria, especificamente a 
Estância do Pampa e também boa parte do nosso campus, então gostaria de falar essa 
temática e incluir e que, provavelmente, vai afetar outros campi também. Eu gostaria de colocar 
esse tema em debate, por favor. Querol: Professor Juan, por gentileza, eu gostaria, já que a 
reunião está sendo gravada, que o senhor repetisse o que o senhor acabou de falar, se eu 
entendi ... Juan: uma ameaça à perda de autonomia do Campus Dom Pedrito pela sua Vice-



 
 

reitoria no seu nome senhor Vice-reitor em exercício da Reitoria. Eu não tenho  problema de 
gravar o que eu falo. Querol: É ótimo. Juan: Eu não tenho medo da democracia como algumas 
outras pessoas. Muito obrigado. Quero: É bom, é bom saber disso, Juan, e, até no seu respeito, 
por isso que eu repeti, porque eu acho que é um termo forte, e aqui nós estamos construindo a 
Universidade, todos com a maior boa vontade possível, professor Juan. Quando o senhor for 
conhecedor da proposta, o senhor vai ver que é diferente; talvez o senhor troque esse termo 
"ameaça" para talvez "uma tentativa de melhorar ou enxergar, hoje em dia, aqueles cursos das 
agrárias que merecem realmente um olhar especial para o seu processo de ensino e 
aprendizado". Obrigado, professor Juan. 

4.3. A conselheira Silvana Gritti disse que estava contemplada com a solicitação do conselheiro 
Altacir. 

4.4. O conselheiro discente Rodolfo Gustineli, considerando a importância da reunião de hoje, 
quando votarão o calendário Acadêmico, solicitou informações da PROGRAD  sobre uma minuta 
para o retorno presencial e ações para retorno pela PRAEC, o que a pró-reitoria e a Reitoria 
poderão disponibilizar para os estudantes; acha que esse assunto pode até ser debatido com a 
pauta da assistência estudantil. 

4.5. O conselheiro TAE Paulo Paiva solicitou incluir debate sobre o Programa de Gestão 
(Teletrabalho) no âmbito da UNIPAMPA. 

4.6. O conselheiro Jefferson Marçal disse que todas as falas sobre o caso da professora Letícia 
fazem com que sinta contemplado e solicitou que, ao saírem da reunião, que tenham escolhido 
uma data para a RE que votará sobre o referido processo, e lembrou que a reunião poderá ser 
convocada pelos conselheiros no caso de uma recusa do Presidente, uma vez que o Regimento 
diz que as matérias que exigem deliberação podem ser enviadas em até 5 dias antes da data da 
reunião e que as convocações para reuniões extraordinárias podem ser enviadas fora do prazo 
de 10 dias anteriores à reunião. Portanto, seguindo o Capítulo V do Regimento do 
CONSUNI, sugeriu o dia 07 de março de 2022 e que usassem a prerrogativa de conselheiros 
para que essa data seja votada hoje. Disse também que concorda com o conselheiro Renato, 
que precisam resgatar a serenidade e o contexto democrático da Universidade; que a 
repercussão nacional desse caso e do caso do edital de professor voluntário foi muito negativa e 
que entende a posição da Gestão, mas vê como uma oportunidade de a Gestão compartilhar 
com os conselheiros a responsabilidade dessa decisão, de a Reitoria resgatar a confiabilidade 
da democracia e compartilhar a Gestão essa democracia com os conselheiros; que não estão ali 
para dizer para cometerem atos que fujam das circunstâncias da boa gestão pública e do caráter 
do servidor público como cidadão responsável a serviço do Estado Brasileiro e, por isso, vai usar 
da prerrogativa do Regimento do CONSUNI para que votem a data da RE nesta Reunião, uma 
vez que os prazos serão obedecidos com tranquilidade. O Presidente disse que está sendo 
verificada a possibilidade segundo o Regimento e solicitou aos conselheiros que o debate seja 
no momento da pauta, pois não consegue acompanhar o chat da reunião.  

4.7. O conselheiro Juan fez a correção do item 4.2 (transcrição literal): “Bom dia de novo. Eu 
gostaria de uma correção, senhor Vice-reitor em exercício da Reitoria. Eu, às vezes, eu 
confundo as minhas duas línguas que tenho na minha cabeça. Por favor, eu gostaria que o meu 
ponto fique da seguinte forma, por gentileza: risco à autonomia do Campus Dom Pedrito e de 
outros campi em relação a Fazendas Escolas. Isso, de fato, reflete o tema que eu quero tratar 
nessa pauta de debate, por favor, e peço desculpas se usei um termo que eu não deveria ter 
usado nesta magnífica reunião. Obrigado. Quer que repita, senhor Vice-reitor, precisa? Risco à 
autonomia do Campus Dom Pedrito e de outros campi em relação às Fazendas Escolas. Muito 
obrigado.” O Presidente agradeceu e informou que a correção foi realizada. 



 
 

4.8. O conselheiro Lucas Lage solicitou inversão de pauta do ponto do calendário Acadêmico, 
para que seja o primeiro item a ser debatido, haja vista a preocupação dos discentes e as 
possíveis alterações que poderão acontecer, a fim de a PROGRAD ter tempo hábil para essas 
mudanças. Na sequência, a inclusão do conselheiro Rodolfo e, a seguir, sobre a Assistência 
Estudantil, pois precisam definir a modalidade do calendário, se presencial ou remoto e, 
posteriormente, saber se haverá necessidade de normativa. 

4.9. O conselheiro Alexandre Xavier, retornando ao recurso da Reitoria no caso da professora 
Letícia, disse que, salvo melhor juízo, tem efeito devolutivo, não impedindo a decisão da Justiça 
Federal de que encaminhassem ao Conselho Universitário a análise e deliberação do referido 
processo. Disse que entende que esse recurso interposto é obrigação dos órgãos públicos 
recorrerem, porém, neste caso, como há uma decisão judicial de um juiz federal, não há 
impedimento de que seja encaminhado para deliberação; que, na sua interpretação, tem um 
efeito devolutivo e não suspensivo, por isso acredita que seria prudente a Gestão Superior fazer 
uma análise na Procuradoria Federal para encaminhamento do caso ao Conselho Universitário, 
independente da análise do recurso interposto em razão de a professora já ter sido integrada no 
cargo e que, portanto, não há impedimento de a Gestão encaminhar essa análise ao Conselho. 
Em relação à data da RE, o conselheiro  disse que sim, que precisam determinar uma data. 
Nesse momento, o Presidente interferiu e solicitou que o conselheiro especificasse qual a 
inclusão de pauta desejada. O conselheiro, em resposta, pediu que o assunto fosse 
encaminhado ao CONSUNI independentemente do recurso interposto. 

O conselheiro discente Cássio Cunha Araújo disse que é conveniente a inversão de pauta 
solicitada para os devidos ajustes e logo a seguir pediu que debatessem a assistência estudantil. 
Pensa que as diretrizes podem ser tratadas ao final desse ponto, pois a LECampo retorna em 
março, e os demais alunos, provavelmente, só retornem presencialmente no final de abril; que é 
importante saberem quando voltarão, mas, principalmente, como, já que muitos estudantes 
estão longe das sedes dos campi, em meio a pandemia e crise econômica, sem nenhuma 
estrutura para isso. Disse que essa pauta é antiga e foi solicitada por ele em 20 de dezembro do 
ano passado. Assim sendo, solicitou que, logo após o debate do calendário, tratem da 
assistência estudantil e que finalizem com as diretrizes, pois precisam saber como os alunos 
retornarão à Universidade. 

O Presidente esclareceu que o Regimento não permite a votação de assuntos incluídos na pauta 
no dia da reunião, que poderão agendar a data, mas não votar. 

Resultado da votação das inclusões: todas as inclusões foram aprovadas por UNANIMIDADE. 

O conselheiro Rodolfo ressaltou que a solicitação do conselheiro Lucas era inverter a pauta 
sobre o calendário e, na continuação, debater as diretrizes e, ao final, a assistência, uma vez 
que essas três pautas são bem importantes. 

Resultado da votação referente à solicitação de inversão do ponto 9.1 da pauta – 
calendário/Diretrizes: aprovada, com a abstenção do conselheiro Cássio Cunha Araújo. 

9. Comissão Superior de Ensino (CSE): 

9.1. Processo: 23100.013950/2021-12. Origem: PROGRAD. Objeto: calendário Acadêmico de 
Graduação 2022 - Cursos Presenciais e EAD Institucional da UNIPAMPA.  O conselheiro César 
Flaubiano apresentou um powerpoint que passa as integrar os documentos desta reunião. 
Manifestou-se o conselheiro Altacir Bunde e solicitou que o término do calendário seja em 
dezembro de 2022; Juan del Aguila apresentou solicitação dos servidores da  Secretaria 
Acadêmica do Campus Dom Pedrito: "Nos dois semestres a Secretaria tem o prazo de 03 (três) 
dias para o registro no SIE do ajuste de matrícula realizado junto à Coordenação de Curso. Caso 



 
 

fosse possível 05 (cinco) dias úteis, pois às vezes precisam verificar novamente com os 
Coordenadores inconsistência do SIE como: conflito de horários, quebra de pré-requisitos". 
Manifestaram-se os conselheiros: Jefferson Marçal, Rodolfo Gustineli; João Pablo, Cássio que 
justificou sua abstenção;, a fim de esclarecer a categoria discente, solicitou que a Presidência 
elucidasse que o CONSUNI não vai elaborar uma minuta ou normativa das diretrizes, que só 
iniciarão um debate, por isso se absteve, pois vai contra as normas do Conselho, que só pode 
fazer alterações ou aprovações; disse que foi o primeiro representante a apresentar à categoria, 
em 17 de maio de 2021, a Normativa 17, que iniciava as práticas dentro da Universidade; que 
sempre foi a favor da discussão e que trabalhou pelo preenchimento das vagas da 
representação discente neste Conselho. Solicitou que, se aprovado o retorno presencial, tenham 
bom senso com os alunos da LECampo, que retornam agora em março; que talvez possam 
alinhar com os docentes o envio de atividades síncronas, flexibilizarem a fim de diminuir a 
evasão. O conselheiro César colocou-se à disposição e salientou que está a par da situação da 
LECampo.  O Presidente solicitou que sigam os pontos da pauta e que esse tipo de discussão 
seja feito no devido momento, a fim de serem mais objetivos na Reunião. Ainda se manifestaram 
os conselheiros: Telmo, Altacir, Juan, Rodolfo, Ana Clara, Fabio Leivas, João 
Pablo, Cheila, Chiara, Viviane, Luciana e Ezequiel. 

Às 12 horas a reunião foi suspensa e reiniciada às 14 horas e 10 minutos. 

O conselheiro Alessandro Bica justificou a ausência na parte da tarde. Dessa forma, registramos 
a presença do professor Fernando Junges, pela Direção do Campus Bagé.  

6. Recomposição de Comissão: 

6.1. Comissão de Regimentos e Normas (CRN): o conselheiro Jefferson Marçal, coordenador da 
CRN, solicitou a recomposição da mesma, em razão do volume de processos a serem 
analisados. 

Resultado: não houve inscritos. 

7. Apreciação de Ata: 

7.1. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata da 102a Reunião Ordinária, de 16 de 
dezembro de 2021, via webconferência.  

Resultado: aprovada com abstenção dos conselheiros: Fernando Junges, Franck Peçanha, 
Denis Cobas e Arthur Domingues. Ausentes no momento da votação os conselheiros: César 
Flaubiano e Jefferson Marçal. 

8. Gabinete da Reitoria: 

8.1. Processo: 23100.015957/2021-61. Origem: Coordenadoria de Processos Acadêmicos – 
PROGRAD. Objeto: aprovar o ato no 09/2021, assinado ad referendum do Conselho 
Universitário: calendário acadêmico da graduação 2022 para os cursos à distância 
UAB/UNIPAMPA. 

8.2. Processo: 23100.022109/2021-16. Origem: Coordenadoria de Processos Acadêmicos – 
PROGRAD. Objeto: aprovar o ato no 01/2022, assinado ad referendum do Conselho 
Universitário: calendário acadêmico da graduação 2022 do Curso Educação do Campo - 
Licenciatura. 



 
 

Resultado: aprovados em bloco os itens 8.1 e 8.2, com abstenção dos Conselheiros Alessandro 
Bof de Oliveira, Fernando Junges (substituindo o Prof. Alessandro Bica na parte da tarde) e Juan 
Saavedra del Aguila. 

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

10.1. Processo: 23100.010609/2021-05. Origem: Campus Caçapava do Sul. Objeto: Acordo de 
Cooperação entre a UNIPAMPA e a Ambiental, Geociências e Mineração Júnior - Projetos e 
Consultoria (AGM Jr.). Parecer CRU-S: Favorável à aprovação. 

Resultado: aprovado, com abstenção do conselheiro Fernando Junges (substituindo o Prof. 
Alessandro Bica na parte da tarde). 

10.2. Processo: 23100.013761/2021-31. Origem: DAIINTER. Objeto: Protocolo de 
intenções entre a UNIPAMPA e o Centro Universitário da Região da Campanha –
 URCAMP. Parecer CRU-S: Favorável à aprovação. Manifestaram-se os conselheiros: 
Alexandre Xavier, Carlos Xavier, Nádia Bucco e o Presidente. 

Resultado: aprovado, com abstenção dos Conselheiros Viviane Gentil, Juan Saavedra del 
Aguila, Ana Clara Góes dos Santos e Lucas da Costa Lage. 

Ausentes no momento da votação os Conselheiros: Fernando Junges (substituindo o Prof. 
Alessandro Bica na parte da tarde) e Valmor Rhoden. 

Voltando ao item de pauta 8. Gabinete da Reitoria, os conselheiros passaram a analisar o 
item 8.3. 

8.3. Processo: 23100.016032/2019-12. Origem: Professora Paula Trindade da Silva 
Selbach. Objeto: revisão de progressão funcional. O conselheiro Juan del Aguila disse que 
existe, no processo, a sugestão do Procurador e o pedido do Reitor para que fossem convidados 
a professora Paula e o Presidente da CPPD, e não entende a razão de não estarem participando 
da reunião. Disse que a Universidade só pode fazer o que a lei manda, ou seja, o princípio da 
legalidade; que a Lei no 12.772 exige, entre outras coisas, além dos 24 meses nesta classe, 
aprovação na avaliação de desempenho, e, no período que a professora solicita esse 
reconhecimento, não existe nenhuma avaliação de desempenho; por isso  a CPPD indeferiu o 
pedido; que seria uma ilegalidade conceder a progressão. O conselheiro disse que mantém a 
posição da Comissão, que é independente da Gestão, e perguntou qual é o posicionamento da 
Gestão. Em resposta, o Presidente disse que a questão não é o posicionamento da Gestão e 
que Conselho Universitário está acima da Gestão, por isso, estando em pauta, o assunto é 
apreciado por todos. Salientou que é direito do servidor se manifestar e, em não querendo, 
entende que é para dar direito aos conselheiros; lembrou que, sem entrar no mérito, outros 
processos já tiveram problemas com o interstício e foram avaliados neste Conselho. O Pró-reitor 
da PROGEPE, Edward Pessano, esclareceu que há registros de solicitação da avaliação por 
parte da professora Paula, que veio redistribuída, referente aos dois primeiros anos; por isso a 
PROGEPE entende que, tendo sido ela aprovada no estágio probatório ao final do terceiro ano, 
houve uma avaliação positiva nos dois primeiros. Disse, ainda, que o processo passou 
pelo SIPEC e pela Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do MEC, retornando à 
PROGEPE com a orientação desta última de que a competência era da pró-reitoria, entretanto 
não se sentiram à vontade para decidir em razão de o Regimento dizer que, quando há 
divergência entre a CPPD e o servidor, essa avaliação deve ser discutida no CONSUNI. 
Explicou ainda que a Universidade teve uma ação judicializada, com parecer de força executória, 
(processo de 2016) que solicita o efeito retroativo por cinco anos, ou seja, até 2011, a fim de se 
refazerem as análises dos períodos de interstícios de progressão e promoção de todos os 
docentes da UNIPAMPA; que a PROGEPE já está nesse processo avaliativo com a CPPD, 



 
 

buscando cumprir essa decisão judicial julgada em segunda instância; que esse trabalho vai 
gerar não só a realocação dos períodos de interstícios de dois anos mas também com 
repercussão pecuniária que vai retroagir, financeiramente, para toda a Universidade. Disse que, 
com base nesses elementos, mesmo que a professora não tenha apresentado as avaliações dos 
dois primeiros anos, a PROGEPE entende que ela tem direito a essa progressão, mas que a 
decisão cabe a este Conselho. Após a manifestação dos conselheiros Silveira Gritti, Juan del 
Aguila e Edward Pessano, o Presidente colocou o assunto em votação. 

Resultado: aprovado, com abstenção dos conselheiros: João Pablo Silva, Ezequiel Galvão de 
Souza, Nádia Fátima dos Santos Bucco, José Carlos Severo Corrêa, Alexandre Vicentini Xavier, 
Paulo Roberto Cardoso de Oliveira, Ana Luísa de Souza Soares, Ivonir Petrarca dos Santos, 
Denis Jeferson Pereira Cobas, Graciela Marques Sutério, Ana Clara Góes dos Santos, Arthur 
Oliveira Domingues, Cássio Cunha Araújo e Rosemeri Martins dos Santos. Contrários os 
Conselheiros: Juan Saavedra del Aguila e Carlos Alberto Xavier Garcia. Ausentes no momento 
da votação: os Conselheiros Fernando Junges (substituto do Prof. Alessandro Bica na parte da 
tarde), Fernando Munhoz da Silveira e Eloir Míssio.   

Voltando ao item 9.1 da pauta, o conselheiro César Flaubiano fez a apresentação  da proposta 
reformulada pela CSE. O primeiro semestre com início em 11 de abril de 2022 até 13 de agosto 
de 2022, perfazendo 108 dias (18 semanas) com 104 dias letivos. O segundo semestre com 
início em 29 de agosto de 2022 até 30 de dezembro/2022, totalizando 108 dias (18 semanas) 
com 101 dias letivos e intervalo de duas semanas entre os semestres, indo de 14 a 28 de agosto 
de 2022. O conselheiro explicou que essa proposta apresenta vários problemas, como o 
lançamento das notas ter de acontecer até o último dia do semestre para não impactar as 
matrículas dos componentes que necessitem de pré-requisito; não há tempo hábil para 
verificação de aproveitamentos antes das matrículas; não haverá recesso de fim de 
ano; redução do período para que os discentes organizem o retorno e não contempla o mínimo 
de 45 dias no ano civil para férias, o que é um direito e não há como não ser feito, portanto não é 
possível fazer o encerramento em 2022 e que, dessa forma, a proposta não pode ser votada. 
Disse que, além do exposto, teriam de abrir mão dos pontos facultativos. Manifestaram-se os 
conselheiros: Rodolfo Gustineli, Altacir Bunde, Viviane Gentil, César, Fabio Leivas, Telmo 
Deifeld, Cássio Cunha Araújo, Cheila, Altacir, João Pablo, Luciana Benetti, Alexandre e o 
Presidente. Várias propostas de alterações foram apresentadas, mas, ao final, os conselheiros 
decidiram somente levar à apreciação da CSE as propostas dos conselheiros Telmo e Rodolfo, 
respectivamente: 2022/1 com início em 18 de abril de 2022 e com término em 13 de agosto de 
2022, totalizando 100 dias/aula; 2022/2 com início em 29 de agosto de 2022 e com término em 
31 de dezembro de 2022, também totalizando 100 dias/aula; atrasar em uma semana o início 
das aulas em 2023, de 9 para 16 de janeiro de 2023, com três semanas de intervalo entre 
semestres em vez de quatro semanas. Ambas as propostas foram analisadas pela Comissão 
Superior de Ensino, entretanto, a proposta do conselheiro Telmo não considerava os feriados 
municipais, não atendendo, desse modo, o número de dias letivos necessários para cada 
semestre e, portanto, não poderia ser votada. 

Resultado: Foram postas em votação duas propostas. Proposta 1: proposta original da CSE; 
Proposta 2: sugerida pelo Conselheiro Rodolfo Gustineli que consistia em atrasar em uma 
semana o início das aulas em 2023, de 9 para 16 de janeiro de 2023, com três semanas de 
intervalo entre semestres em vez de quatro semanas. Aprovada a proposta 1, com 25 votos, 
tendo a proposta 2 recebido 18 votos. 

Votaram na proposta 1 os Conselheiros:  João Pablo Silva da Silva, Fernando Junges, Ezequiel 
Galvão de Souza, Silvana Maria Gritti, Valmor Rhoden, Luciana Borba Benetti, Cheila Denise 
Ottonelli Stopiglia, Fernando Munhoz da Silveira, Edward Frederico Castro Pessano, Viviane 
Kanitz Gentil, Fabio Gallas Leivas, César Flaubiano da Cruz Cristaldo, Carlos Aurélio Dilli 
Gonçalves, Franck Maciel Peçanha, Alessandro Bof de Oliveira, Antônio Cleber da Silva 



 
 

Camargo, Chiara Valsecchi, Ivonir Petrarca dos Santos, Mateus Guimarães da Silva, Renato 
José da Costa, Bárbara Viero de Noronha, Carlos Alberto Xavier Garcia, Graciela Marques 
Sutério, Paulo Eduardo Santos Paiva e Marcus Vinícius Morini Querol. 

Votaram na proposta 2 os Conselheiros: Nádia Fátima dos Santos Bucco, José Carlos Severo 
Corrêa, Alexandre Vicentini Xavier, Marina Prigol, Paulo Roberto Cardoso da Silveira, Altacir 
Bunde, Ana Luísa de Souza Soares, Jefferson Marçal da Rocha, Juan Saavedra del 
Aguila, Silvana Peterini Boeira, Telmo Egmar Camilo Deifeld, Denis Jeferson Pereira Cobas, Ana 
Clara Góes dos Santos, Arthur Oliveira Domingues, Cássio Cunha Araújo, Lucas da Costa 
Lage, Rodolfo Sales Gustineli, Rosemeri Martins dos Santos. 

Ausente no momento da votação o Conselheiro Eloir Míssio. 

O Presidente estabeleceu o horário de 18 horas como teto máximo para encerramento desta 
Reunião, atendendo a solicitação do conselheiro Alexandre Xavier. O Presidente ainda 
esclareceu que os assuntos que ainda não tiverem sido abordados serão levados para a próxima 
reunião ordinária. 

4.4. O discente Rodolfo Gustineli solicitou informações da PROGRAD  sobre o retorno presencial 
e ações para retorno pela PRAEC. O conselheiro disse estar decepcionado com o resultado da 
votação do item 9.1, mas que, por ser apoiador da democracia, aceitava o resultado. O 
conselheiro solicitou que a PRAEC e a PROGRAD, agora com a aprovação do 
calendário, informassem quais as diretrizes para o retorno e à PRAEC se já estão 
disponibilizando algumas ações para o retorno dos estudantes às cidades sede; que no início da 
pandemia a pró-reitoria disponibilizou ônibus e, pela atual situação, isso precisará ser revisto, 
assim como os RUs, que deverão estar disponíveis e dar estrutura aos discentes quando 
retornarem. O Pró-reitor da PRAEC disse que vários procedimentos estão em andamento e 
agradeceu a toda equipe da Pró-reitoria que trabalhou intensamente neste mês; que aceleraram 
a revisão e o envio das solicitações de pagamento de auxílios, a  fim de acelerar o edital de 
cestas básicas que ainda está em funcionamento. Esclareceu que foi aberto edital de 
permanência para indígenas e quilombolas que atende estudantes desse recorte social que 
estão em todos os cursos de graduação. Disse que essas questões são sempre discutidas em 
todos os fóruns de assistência estudantil; que os estudantes que comprovaram situação de 
vulnerabilidade estão recebendo bolsas permanência e que os lapsos temporais foram corrigidos 
pelo MEC; que há ainda estudantes que recebem recursos para alimentação que correspondem 
às cestas básicas; que, nesse período, mais de mil estudantes foram atendidos com cestas 
básicas; que a PRAEC atende em torno de 15% dos discentes da Instituição com recursos do 
PNAES e também com recurso próprios da Universidade, graças ao empenho da Gestão. 
Explicou que, considerando a situação econômica nacional com os recursos destinados às 
universidades federais, estão trabalhando no limite do orçamento e sem margem para aumentar 
benefícios sem prejudicar outros setores. Comentou que esse orçamento oriundo do PNAES é 
auditado pela Procuradoria Federal, demonstrando a competência e a lisura das políticas 
implementadas. Disse que estão organizados para o retorno às aulas presenciais no início de 
abril, entretanto sem previsão orçamentária para financiar o deslocamento dos estudantes; que 
os custos dos RUs subiram muito nesse período e comprometem grande parte do orçamento da 
pró-reitoria em 2022. Ainda em relação aos RUs, disse que há empresas interessadas na 
prestação do serviço para todas as Unidades, com previsão de funcionamento da maioria deles 
já em abril quando do retorno presencial; que até os auxílios serão mantidos nos patamares já 
estabelecidos. Salientou que cada Unidade poderá fazer a solicitação de abertura em função do 
seu cronograma curricular, como fizeram em Caçapava, Jaguarão, Dom Pedrito e Alegrete e 
cujas ordens de serviço já foram lançadas pela PROAD, pois a PRAEC só fica responsável pela 
implantação das políticas; disse que a empresa já está vistoriando os restaurantes e prevendo 
as aberturas; que a previsão de abertura do edital do programa do plano de permanência é para 
abril, a fim de que os novos alunos comprovem, principalmente, questões de moradia. Com 



 
 

relação à moradia estudantil para os discentes da LECampo, explicou que tão logo as questões 
estruturais, legais e os editais do mobiliário sejam concluídos, o processo de abertura poderá ser 
realizado, conforme o edital para as Unidades que possuem moradia estudantil e em condições; 
enquanto as moradias não forem abertas, os auxílios serão mantidos. Outra questão apontada 
pelo conselheiro é o edital específico para a LECampo, que tem um cronograma acadêmico 
diferenciado e que o PP para a UNIPAMPA está previsto para o início de março, porém que 
todos os editais dependem de previsão orçamentária aprovada, recursos esses oriundos do 
Ministério da Educação e que passam pela PROPLAN, executados pela PROAD e  utilizados 
pela PRAEC. Disse, ainda, que a responsabilidade dos RUs e das moradias é de todas as pró-
reitorias, direções, de toda a Universidade bem como dos alunos, porque o bom desempenho de 
um depende da atitude do outro. Salientou que está sempre à disposição da comissão estudantil 
para esclarecer esses assuntos. O Presidente disse que esse tema não se esgota aqui; que é 
importante a PROPLAN e a PRAEC trazerem esses valores na próxima reunião, para que a 
comunidade acadêmica conheça o que chega do governo federal para a nossa assistência 
estudantil. Disse que é uma equação difícil, que lutam tanto por um ensino gratuito e de 
qualidade, e é para isso a reflexão; que o trabalho já foi iniciado, e, com os números, poderão 
entender melhor. O conselheiro Lucas Lage pensa que os campi que já têm prevista a abertura 
das moradias devem ter o edital antecipado e não somente em abril, quando os alunos já 
estarão me deslocamento, evitando um gasto que a maioria não tem condições de arcar; que 
não se deslocarão sem a garantia do benefício; que, assim como se empenharam em abrir os 
RUs, também devem se empenhar para abrir as moradias; que, assim como se organizaram 
para levar os alunos até Porto Alegre quando do início da pandemia, poderão também preparar 
uma escala para buscá-los da capital até seu campus de origem. Salientou que ainda não 
saímos da pandemia e, por isso, devem estar preparados com máscaras, álcool em gel para 
segurança de todos ao retorno presencial O conselheiro Dilli concordou com a fala do 
representante discente e acrescentou a necessidade de distanciamento no recinto dos RUs, que 
será determinad pelos COEs Locais, que devem ficar atentos à formação de filas e, por isso, 
solicitaram à DTIC um software para os alunos agendarem horário para as refeições como forma 
de diminuir as filas. Com relação ao transporte, disse que esbarram na questão financeira que 
precisa ser analisada e também no número efetivo de ocupantes do transporte, porém que, caso 
consigam chegar a um termo de viabilidade do processo, essa ação terá apoio da Gestão e será 
providenciada. O conselheiro Cássio comentou que, na reunião de novembro com a PRAEC, na 
qual, dos quatro representantes foi o único a participar, já haviam tratado desses assuntos; que 
os alunos foram informados da abertura dos RUs, da solicitação de um auxílio retorno através de 
uma nota informativa. Falou da importância do contato da Gestão com os campi e com as pró-
reitorias. O conselheiro deu ciência de que havia solicitado uma RE para o dia 20 de dezembro a 
fim de deliberarem um projeto de mobilização para o retorno. O Presidente informou que, em 
razão de já terem o calendário das reuniões, embora isso não seja impeditivo, optaram por trazer 
o assunto para esta Reunião e que o assunto não se esgota aqui. Disse que, quando a 
PROPLAN apresentar as planilhas à comunidade, entenderá o que conseguem fazer de 
melhorias com os recursos para a assistência estudantil. Salientou que, entretanto, apesar do 
aumento do número de alunos os recursos são praticamente os mesmos do início da 
Universidade, diminuindo a cada ano e que não é possível fazer mágica em relação a isso. O 
conselheiro Cássio alertou para o fato de os alunos da LECampo chegarem dia 03 e que só 
terão uma semana para conseguir se instalar. O Presidente interrompeu a manifestação do 
conselheiro, dizendo que não devem esperar que esta discussão venha até o CONSUNI para 
solucionar as pendências, haja vista a Gestão estar aberta à conversa, podendo marcar reunião 
com a PROPLAN e a PRAEC a fim de atenderem questionamentos que puderem ser 
solucionados.  Finalizando, o conselheiro Cássio falou da importância de uma RE para que todos 
os campi pudessem deliberar. O Presidente reforçou que o assunto não está esgotado e espera 
que os encaminhamentos da Gestão tenham contemplado os questionamentos, pois após a 
reunião com os pró-reitores, a representação discente conhecerá os números e, assim, poderão 
buscar o melhor uso para os recursos. A conselheira Ana Clara reforçou que os alunos precisam 
de suporte para estar nos campi, que sem moradia e RUs, em alguns campi, a evasão será 
enorme, pois só o auxílio não contempla todas as despesas e questionou se há a possibilidade 



 
 

de fazerem um calendário de disponibilidade dos micro-ônibus a partir de Porto Alegre, para que 
os alunos possam se inscrever por dia, pois, com isso, viabilizariam sua chegada ao campus. O 
conselheiro Dilli disse que é preciso analisar as propostas e solicitou que a conselheira envie um 
e-mail como registro. O Presidente confirmou o trabalho para a abertura dos restaurantes nos 
próximos dias, porém a casa do estudante, infelizmente, com 15 anos de Universidade, ainda 
não foi implantada, que nem todas as Unidades terão moradia estudantil, e isso preocupa a 
Gestão, pois não atende o equilíbrio institucional dos campi. Reforçou o compromisso de, a partir 
das reuniões de apresentação da parte orçamentária, trarão também o estudo de viabilidade ou 
não de buscarem os alunos a partir de Porto Alegre. Na sequência, a conselheira Nádia Bucco 
reforçou a fala do conselheiro Cássio a respeito da preocupação com todos os cursos e 
estudantes, mas que, no momento, a situação da LECampo, que iniciará na próxima semana, 
traz uma consternação, porque sabem que nem todas as pendências serão resolvidas; que, em 
muitos lugares, as moradias estudantis estão prontas, mas dependem do PPCI. Falou  que, logo 
após a posse do professor Dilli, foi realizada uma reunião com os alunos e os pró-reitores da  
PRAEC quando expuseram ações prementes, como a falta dos móveis para a moradia. A 
conselheira solicitou apoio para a realização de uma RE na qual os conselheiros possam tratar, 
especificamente, da política estudantil, considerando a atual situação do país, que é ainda mais 
difícil para os alunos vindos de longe. Ressaltou que a Coordenadora do Curso enviou 
documento ao Gabinete do Reitor, que estão aprovando o calendário enquanto só uma semana 
para o início da LECampo, sem a possibilidade de uso da Casa do Estudante, embora houvesse 
solicitação, feita em novembro na citada reunião, para uso de, pelo menos, parte do prédio. 
Finalizando, a conselheira ressaltou a importância dessa pauta para todas as Unidades. O 
Presidente disse concordar com as manifestações; que não existe universidade sem acadêmicos 
e quem trabalha com as licenciaturas sabe que o incentivo maior é a motivação, sendo que a 
dos alunos é estar bem, da melhor forma possível. Por isso, a importância dessa reunião, 
quando serão apresentados os números e as reais condições do quanto poderão atender aos 
anseios da comunidade. Destacou o esforço feito para a abertura dos RUs, falou dos atrasos 
das moradias em relação aos PPCIs e mobiliários e que estão trabalhando nessas questões 
para que os estudantes possam permanecer nas casas. A conselheira Silvana Gritti também 
solicitou o atendimento dessas demandas para garantir a vinda e a permanência dos alunos, 
principalmente nos campi onde a evasão é grande. Em resposta ao questionamento do 
conselheiro Rodolfo, o Pró-reitor da PROGRAD, conselheiro César, disse que a pró-reitoria, em 
conjunto com o staff da saúde da Universidade, está elaborando uma Instrução Normativa com 
todos os protocolos para um retorno presencial, seguro e organizado em todos os campi. O 
Presidente agradeceu por todas as contribuições e disse concordar com uma reunião para 
continuarem tratando do assunto; que, como Gestão, gostaria de poder atender todas as 
solicitações e a todos os estudantes, mas que, infelizmente, pela escassez orçamentária, tentam 
manter os benefícios já concedidos; que há também a necessidade de valorar o ensino, a 
pesquisa e a extensão com os programas de bolsas.  A conselheira Ana Clara fez nova 
solicitação à Presidência no sentido de responder se sabem o que de fato é possível fazer pelos 
estudantes que necessitam da moradia estudantil e não estão contemplados pelo auxílio, até 
porque esse benefício não é eficiente e tampouco suficiente, e que isso vale também para a 
LECampo; se há alguma proposta para atender a esses estudantes. O Presidente explicou que, 
em razão da redução orçamentária, precisaram priorizar duas ações: a abertura dos RUs e as 
moradias estudantis. Disse que, em março, irão a Brasília lutar pela assistência estudantil. 
Salientou que, em cada visita, apresentam a Universidade aos políticos, mas que o resultado é 
incerto, por isso não pode dar uma resposta; que temos 15 mil alunos e o dinheiro que nos é 
liberado é pouco, por isso a importância de um diálogo aberto para que, juntos, encontrem a 
melhor solução. A conselheira Ana Clara agradeceu e disse ter pensado que, por ser uma 
situação emergencial, já tivessem um planejamento, porém entende as dificuldades.  

Às 17 horas e 15 minutos, a conselheira Luciana justificou sua saída da reunião. Às 17 horas e 
vinte minutos, o conselheiro Arthur justificou sua saída.  



 
 

Antes de continuar a tratar os assuntos da pauta, o Presidente informou que, 09 de março, 
haverá a RE que avaliará o parecer da CRN sobre a Portaria de demissão da professora Letícia 
de Faria Ferreira. 

5. Pautas do CONSUNI 

5.1. O conselheiro Alexandre Xavier disse que o documento reflete esta reunião iniciada cedo da 
manhã, debatendo o calendário Acadêmico encaminhado a este Conselho com bastante atraso, 
mesmo tendo sido solicitado pelas dez equipes diretivas desde 22 de novembro de 2021 em 
reunião com a Gestão que foi interrompida com a promessa de uma continuidade, que até o 
momento não ocorreu. Explicou que tudo isso repercutiu nas equipes diretivas a necessidade de 
elaboração de um ofício destinado à Gestão Superior. Fez a leitura do Ofício redigido pelas 10 
Unidades Acadêmicas direcionado ao Reitor e à Gestão Superior com medidas enérgicas 
relacionadas à gestão da PROGRAD. O conselheiro leu o ofício, que passa a integrar os 
documentos da Reunião. Manifestaram-se: o Presidente, que ressaltou que, por ética, não pode 
comentar um assunto cuja pessoa citada não está na reunião para se defender, haja vista 
estar em afastamento para tratamento de saúde. Disse que é de conhecimento de todos o 
esforço da UAB para crescer em todo o estado, porém, que ao ficar no exercício da Reitoria, 
imediatamente cancelou o Edital, não pela solicitação dos diretores, mas por ter visto o outro 
viés da situação. Salientou que, no desvelo de ajudar os cursos da UAB em crescimento, a 
intenção não era tomar a vaga de um profissional; que os diretores estão certos e que ele, 
Presidente, tem o mesmo pensamento; que é preciso preservar uma entidade de classe tão 
comprometida com o crescimento do País, razão pela qual o Edital foi cancelado. Disse que a 
discussão é importante e que foi bom ter trazido o assunto para a Reunião, embora todos já 
soubessem do cancelamento; que mesmo com a intenção de a PROGRAD ajudar, quando se 
percebe o erro, volta- se atrás para corrigi-lo, pois o tema tem reflexos muito mais profundos. O 
conselheiro César Flaubiano disse que assumiu a PROGRAD e, no dia seguinte, já estava em 
reunião com os Diretores, e hoje, com o desafio de apresentar o calendário Acadêmico, mesmo 
não tendo participado da elaboração da proposta; que não faltará empenho e diálogo; que tem 
certeza da aproximação com todas as Unidades e de melhorar os relacionamentos. Salientou 
que farão o planejamento de retorno presencial de forma muito segura; que o fato de ter 
aceitado o desafio e uma semana depois já participar desta Reunião com esta pauta tão 
importante o fez apropriar-se de muitos assuntos para poder trabalhar do jeito que a PROGRAD 
merece; que tenham a certeza de que as críticas e sugestões serão sempre bem recebidas; com 
diálogo sempre franco e aberto entre a PROGRAD, os diretores e coordenadores 
acadêmicos, de modo a trabalharem na resolução de todas as questões na base, sem que seja 
preciso trazê-las até o CONSUNI. O conselheiro Alexandre disse não ter dúvida sobre o 
empenho e a capacidade do conselheiro César na gestão da PROGRAD e, com relação à fala 
do Presidente sobre a revogação do Edital não ter sido por demanda das equipes diretivas; que, 
no dia 03 de janeiro, o assunto foi colocado nos grupos das equipes diretivas, e o professor 
Pedro tentou justificar a abertura do referido Edital e que, surpreendentemente, na sexta-feira, 
por volta das 17 horas e 30 minutos, foi feita a suspensão; sugeriu que a Presidência verificasse 
a data de publicação do Edital e se há falta de diálogo entre as pró-reitorias, pois se constata 
que o processo tramitou em diversas pró-reitorias, inclusive com parecer de legalidade emitido 
pela PROGEPE, no qual consideraram a necessidade de composição pelos cursos 
UAB/UNIPAMPA, o caráter temporário de quatro semestres, que as vagas para professores 
efetivos aguardam definições e nomeações, a concordância da PROGRAD e que é a propositora 
do Edital; considerando o parecer da PF/UNIPAMPA no qual manifesta que "inexistindo dúvida 
jurídica a ser dirimida se encaminhe à pró-reitoria". O conselheiro questionou o prazo de quase 
dois meses para a suspensão do Edital e um dia após a manifestação dos diretores contra essa 
precariedade, e disse estar surpreso com a fala do Presidente e que não foi por uma demanda 
das equipes diretivas; perguntou qual é a mensagem passada aos alunos dos cursos de 
licenciaturas. Disse que a mensagem das equipes diretivas à Gestão Superior é que as coisas 
não estão bem, que precisam modificar e que a resposta, a partir desse documento, seria sobre 
as medidas a serem tomadas pela Gestão em relação aos ofícios encaminhados; que agora 



 
 

sabem que o professor César está como "substituto eventual" na PROGRAD, mas querem saber 
quanto tempo durará essa eventualidade; disse que não é justificável que a Vice-reitoria tenha 
conhecido e suspendido o processo, pois o ele é de 2021 e, por isso, diz que falta diálogo entre 
as pró-reitorias e o Gabinete. O conselheiro lembrou que, quando os campi necessitam de um 
professor substituto, há todo um procedimento e que a portaria não sai em três ou quatro dias e 
se suspende no dia posterior; falou da importância de se esclarecer que esse tipo  de situação 
do edital seja amplamente discutido com a Gestão Superior, o que não aconteceu nesse caso, e 
a imagem da Universidade foi bastante abalada; que é preciso pensar nos profissionais que 
estão formando e na valorização desses profissionais. Voltou a questionar qual medida  será 
tomada pela Gestão para solucionar a situação dramática da Pró-reitoria de Graduação. O 
Presidente voltou a esclarecer que, quando disse que a revogação do Edital não havia sido feita 
em razão do ofício encaminhado pelas equipes diretivas, absolutamente quis dizer que era por 
desmerecimento, mas ao contrário, pois viveu essa situação quando no exercício da sua 
profissão inicial como professor do ensino de primeiro e segundo graus, atualmente fundamental 
e médio; quando chegou no Gabinete para que fosse homologado o resultado do Edital, foi 
imediatamente cancelado, mesmo com a justificativa de gerar oportunidades para novas 
pessoas como voluntários; que poderiam abrir uma brecha muito grande no exercício do 
magistério profissional, quando é preciso que se valorize e remunere bem os profissionais da 
educação; que o Edital foi um erro de percurso, mas erro maior seria não corrigi-lo.  Sobre a 
PROGRAD, disse que a partir dos relatos, da análise da Gestão e das reuniões periódicas 
coletivas, há integração com todos os pró-reitores e talvez, algum assunto possa passar, pois há 
uma demanda muito grande e, quem já passou pela gestão, precisa estar sempre atualizado, e 
esse foi o motivo de chamarem um substituo eventual que já tem relação com os professores e 
que estava no Gabinete; esse foi um dos fatores da escolha, pois o professor César tem 
conhecimento na área da Graduação para fazer esse processo de transição; que jamais 
dispensarão alguém que está afastado para tratamento de saúde; que à medida em que haja 
necessidade de substituição, é necessário colocar alguém que possa dar continuidade às 
demandas da Pró-reitoria e da Instituição. Disse que são princípios de estabilidade institucional, 
de valoração da profissão, mas que também entende que, naquele momento e na carta enviada 
aos diretores, diz a motivação, que foi a oportunidade de pessoas estudarem na UAB e 
precisarem de docentes para isso, abrindo caminho para o ensino superior; que, muitas vezes, 
se erra por tentar dar oportunidade, mas manter o professor voluntário seria um grande prejuízo 
institucional; que, como foi muito bem colocado no documento dos diretores, há hoje um 
mecanismo externo que assusta a Instituição e demais universidades e que esse erro não pode 
se repetir, pois, como bem mencionado no documento enviado pelos diretores, isso abre uma 
brecha para um mecanismo externo que não condiz com os princípios de valorização dos 
profissionais da área da educação. O Presidente solicitou estender a reunião por mais 30 
minutos, portanto até as 18 horas e 30 minutos, ao que os conselheiros não se opuseram. Na 
sequência, a conselheira Nádia Bucco agradeceu ao conselheiro Alexandre, que expôs muito 
das preocupações dos diretores não só nesse período do Edital para docentes voluntários; que, 
ao longo do tempo, observam com preocupação as ações vindas dessa pró-reitoria; por colocar 
brilhantemente os anseios das 10 equipes diretivas. A conselheira disse continuar com uma 
dúvida temporal, pois o Reitor assina o Edital, e, na sequência, o Vice-reitor no exercício da 
Reitoria suspende o Edital, que isso é uma situação de caráter educativo, por isso a importância 
de a Gestão tomar as decisões antes, porque isso arranha a imagem da Universidade, uma vez 
que o Edital foi publicado e disse concordar com a posição do Presidente no quanto isso afeta as 
licenciaturas, o papel do professor, por isso solicita que sempre seja feita uma análise de 
possíveis prejuízos antes da publicação, evitando desgaste e prejuízos advindos desse tipo de 
publicação, embora tenha sido importante a suspensão, haja vista já estar publicado, mas o que 
foi visto durante a permanência do Edital é extremamente preocupante para o nome da 
UNIPAMPA; desejou boa sorte ao professor César na gestão da PROGRAD e reforçou a fala 
dos que a antecederam, pois sempre foi muito respeitoso com todos, de fino trato, uma pessoa 
que sabe ouvir e falar de forma a não atacar. Deu parabéns pela escolha e disse ter certeza de 
que terão um bom diálogo com o Pró-reitor César e de retomarem essa situação preocupante de 
fazer e desfazer, pois seria muito melhor se isso não fosse preciso. A conselheira disse que 



 
 

acabaram de receber convite para uma reunião com a PROGRAD amanhã e solicitou um pouco 
mais de prazo, pois já estão com o dia planejado, inclusive com uma reunião agendada com o 
Gabinete do Vice-reitor, que acredita seja sobre os drones, quase que com todas as mesmas 
pessoas convidadas pela PROGRAD. Disse que as reuniões são importantes e que existe uma 
defasagem na questão da PROGRAD, mas que precisam ter o mínimo de organização, que há 
agendas prontas no campus que precisam de decisão, por isso solicitou que as reuniões sejam 
marcadas com certa antecedência, mesmo entendendo que essa agenda com a Pró-reitoria seja 
de extrema importância, nunca com menos de 24 horas e tampouco sobrepostas a outras 
agendas. O conselheiro José Carlos se disse contemplado nas falas dos conselheiros Alexandre 
e Nádia, mas que é importante registrar o quanto é preciso se reverem. Parabenizou e se 
solidarizou com o professor César, que assume de forma intempestiva uma frente de trabalho 
inglória neste momento complexo, embora isso faça parte do processo de quem está na Gestão. 
Salientou que estão há um ano à frente da gestão dos campi, e a relação com a PROGRAD é 
controversa ao longo de tempo, não sendo tranquila e não se mostrando interativa com as 
Unidades Acadêmicas. O conselheiro também registrou sua perplexidade quando, em uma 
reunião de trabalho virtual, uma professora em licença-gestante se apresentou para trabalhar; 
que, para as mães, essa é uma pauta muito importante e que o Estado Brasileiro assegura o 
direito à licença maternidade; disse ser inconcebível que uma instituição federal quebre esse 
direito, e foi muito ruim isso ter acontecido no âmbito da UNIPAMPA. Finalizando, o conselheiro 
solicitou que sejam listados os pontos que serão discutidos na próxima reunião. 

Às 18 horas, os conselheiros a seguir nominados informaram a necessidade de se ausentarem 
da reunião: Cheila, Denis, Telmo, Silvana Gritti, Valmor, Carlos e Renato. Às 18 horas e 25 
minutos, a conselheira Marina Prigol justificou sua saída. 

O conselheiro César explicou para a conselheira Nádia que essa reunião de amanhã é com as 
coordenações acadêmicas e foi agendada há uma semana, que enviou para os diretores, e 
pediu desculpas por não ter avisado que era somente para ciência. A conselheira disse que 
alguns coordenadores estão em férias, ao que o pró-reitor informou que já estava marcada e a 
data não foi imposta por ele; disse que passaria a cuidar para que não houvesse mais esses 
erros de comunicação.   

O Presidente disse que todas as pautas que ficaram pendentes nesta Sessão serão 
apresentadas na próxima reunião ordinária deste Conselho. 

Nada mais havendo a tratar, às 18 horas e 30 minutos, foi encerrada a Reunião e redigida a 
presente Ata, assinada pelo Vice-Presidente do CONSUNI no exercício da Presidência, 
Professor Marcus Vinícius Morini Querol e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária 
Executiva do CONSUNI. Esta Ata foi redigida de acordo com a Resolução 308/2021 - Regimento 
do CONSUNI. 

Esta Reunião está gravada e disponível para consulta 
em: https://www.youtube.com/watch?v=uGBPN4Zlpf8 e https://www.youtube.com/watch?v=Mviq
bgH5YCw 

Marcus Vinícius Morini Querol, 

Vice-Presidente do CONSUNI, no exercício da Presidência. 

 

Sara Mascarenhas Tarasuk, 

Secretária Executiva do CONSUNI. 
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