ATA Nº 20 – 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e onze, na Sala da
Câmara de Vereadores de Itaqui, na Rua João Sisnando Goulart, 942, reuniu-se o Conselho
Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Maria Beatriz Luce (Presidente); os Pró-Reitores: Claudia
Denise da Silveira Tôndolo, Everton Bonow, Luiz Osório dos Santos, Luiz Fernando Wurdig
Roesch substituindo o Pró-Reitor de Pesquisa; Lúcia Helena Vinadé, Vera Lúcia Cardoso
Medeiros e Vinícius Jacques Garcia; os Diretores: Alessandro Girardi representando a Direção do
Campus Alegrete; Fernando Junges, Mário Jesus Rosales representando a Direção do Campus
Caçapava do Sul; Nádia Fátima dos Santos Bucco, Eloir Missio, Maria de Fátima Bento Ribeiro,
Luiz Edgar Araújo Lima representando a Direção do Campus Santana do Livramento; Fábio
Corniani representando a Direção do Campus São Borja; Ricardo José Gunski e Carlos
Maximiliano Dutra; os Docentes: Tisa Echevarria Leite, Jeferson Luís Lopes Goularte, Ricardo
Barreto da Silva, Ana Paula Ferreira, Luciana Marini Kopp, Gihad Mohamad, Maristela Cortez
Sawitzki, Marco Antonio Hansen, Cátia Rosana Goulart, Maurício Aires Vieira, Marcus Vinícius
Querol, Clevison Luiz Giacobbo e Adriano Luis Schunemann; os Técnico-Administrativos: Carlos
Arthur Dias, Felipe Batista Ethur, Frank Sammer Pahim e Márcio Cordeiro; os Discentes: Gabriela
dos Santos Martins, Lucas Genésio Silveira, Marcello Silva Cruz, Maicon Venes Pereira e
Darlionei Andreis; os conselheiros membros das Comissões Superiores: Vanderlei Folmer, José
Pedro Rebés Lima e Silvia Luci de Almeida Dias; o conselheiro representante da Comunidade
Externa: Hildebrando Santos dos Santos. A Presidente deu início à Vigésima Reunião Ordinária
do CONSUNI justificando a ausência temporária do Vice-Reitor, Professor Norberto Hoppen, que,
juntamente com a Direção do Campus São Borja, encontra-se em reunião de avaliação externa do
Curso de Serviço Social, compromisso que deve ter término por volta das dez horas, portanto,
devendo o Vice-Reitor e a Diretora do Campus São Borja comparecer ainda pela manhã a esta
Reunião do CONSUNI. Como primeiro ponto de pauta do dia, a Presidente deu posse aos
conselheiros membros das Comissões Superiores. Empossados: da Comissão de Ensino, o
Professor Vanderlei Folmer; da Comissão de Pesquisa, o Professor José Pedro Rebés Lima; da
Comissão de Extensão, a Professora Silvia Luci de Almeida Dias. Também foi empossado o
Professor Mário Jesus Rosales como Diretor em exercício no Campus Caçapava do Sul. A
Presidente solicitou aos conselheiros, tendo em vista o desenrolar dos processos relevantes de
gestão da Universidade e principalmente a grande expectativa da comunidade estudantil, apreciar
como primeiro ponto de mérito na pauta as alterações do Calendário Acadêmico que visam
possibilitar a retomada das atividades letivas Decisão do Conselho: Aprovado por unanimidade.
DELIBERAÇÕES
Assunto: A alteração do Calendário Acadêmico e a greve dos Servidores Técnico-Administrativos
da UNIPAMPA. A Professora Maria Beatriz Luce fez um relato da greve dos técnicoadministrativos da UNIPAMPA e quais os encaminhamentos que a Administração da Universidade
está fazendo para mediar os conflitos que se apresentam entre os direitos de uns e os interesses
dos outros. A conselheira Lúcia Helena Vinadé, Pró-Reitora de Graduação, apresentou a proposta
para retificação do Calendário Acadêmico para o segundo semestre letivo. Segundo a proposta, o
Calendário fica estabelecido com as seguintes datas: vinte e cinco a vinte e nove de agosto,
homologação dos Registros Acadêmicos relativos ao encerramento do primeiro semestre de dois
mil e onze, homologação dos registros acadêmicos relativos ao período letivo especial de inverno
e também ajustes do Sistema Integrado para o Ensino (SIE) ao novo Calendário Acadêmico; vinte
e nove a trinta e um de agosto, período destinado à solicitação de matrículas e trancamentos via
web; primeiro a cinco de setembro, ajuste de matrículas presencial e matrícula ingressante para o

segundo semestre de dois mil e onze nas Secretarias Acadêmicas e Coordenações de Curso e
também limite para solicitação de mobilidade acadêmica intrainstitucional do segundo semestre de
dois mil e onze; dia cinco de setembro, início do segundo semestre letivo de dois mil e onze; seis
de setembro, matrícula de alunos em reopção, conforme Edital 01 de dois mil e onze; oito de
setembro, matrícula de ingresso processo seletivo complementar dois mil e onze; nove de
setembro, período de matrícula de alunos em regime especial. Foram apresentadas também duas
propostas para o final do segundo semestre de dois mil e onze: não havendo recesso no período
de festas, encerra-se o semestre no dia nove de janeiro de dois mil e doze; havendo recesso,
encerra-se o semestre no dia vinte e um de janeiro de dois mil e doze. O conselheiro Maicon
Venes Pereira defendeu uma consulta à comunidade acadêmica sobre a realização ou não de
recesso no fim do ano. A Presidente disse que nesta Reunião será escolhida uma das duas
opções (recesso ou não) como forma de publicar no Calendário, mas havendo a possibilidade de
na Reunião do próximo mês ser alterada a decisão sobre esse tema a partir da manifestação dos
representantes dos discentes e dos servidores docentes e técnico-administrativos. Em seguida, a
Presidente colocou em votação a proposta de alteração do Calendário Acadêmico Decisão do
Conselho: Aprovado com quatro abstenções. Logo após, foi colocada em votação a realização de
recesso ou não no final de dois mil e onze Decisão do Conselho: Por maioria de votos, havendo
cinco abstenções, decidiu-se pelo recesso, encerrando o semestre no dia vinte e um de janeiro de
dois mil e doze. Ressaltou a Presidente o compromisso de na Reunião de setembro o Conselho
ratificar ou retificar esta decisão a partir da manifestação da comunidade acadêmica.
Assunto: Apreciação das Atas da Primeira, Segunda e Terceira Reuniões Extraordinárias e da
Décima Nona Reunião Ordinária do CONSUNI. A Presidente esclareceu que as Atas referentes à
Terceira Reunião Extraordinária e à Décima Nona Reunião Ordinária não ficaram prontas a tempo
de serem enviadas aos conselheiros para análise, em função da Licença para Tratamento de
Saúde da titular da Secretaria do CONSUNI, Sara Mascarenhas Tarasuk. Foi colocada em
votação a Ata da Primeira Reunião Extraordinária Decisão do Conselho: Aprovada com
abstenções dos ausentes naquela data. A Presidente do Conselho colocou a Ata da Segunda
Reunião Extraordinária em votação Decisão do Conselho: Aprovada com abstenções dos
ausentas naquela data.
Processo: 23100.001178/2011-14 Parecer: Comissão de Convênios, representada pelo
conselheiro Felipe Batista Ethur. Assunto: Convênio UNIPAMPA e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE HEREFORD E BRAFORD. O conselheiro Felipe Ethur relatou ter a Comissão de Convênios
analisado e emitido parecer favorável à aprovação do Convênio proposto pelo Curso de Medicina
Veterinária do Campus Uruguaiana, possibilitando que a UNIPAMPA e a ASSOCIAÇÃO o
assinem durante a Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos
Agropecuários de Esteio, Rio Grande do Sul (EXPOINTER 2011). Considerando o voto favorável
da Comissão de Convênios, a Presidente esclareceu que os animais gerados a partir dos animais
doados iniciarão o plantel HEREFORD e BRAFORD registrado pela UNIPAMPA, dentre outras
atividades de interesse acadêmico e científico. A matéria foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade.
Processo: 23100.000180/2011-68 Parecer: Comissão Especial, conselheiros: Carlos Dutra,
Fernando Junges, Frank Sammer Pahim, Roger Machado e Marcelo Silva Cruz Assunto: Projeto
de Planejamento Estratégico dos Campus e da Reitoria – PEC-R FASE II Apresentação do
Parecer: Conselheiro Frank Sammer Pahim. A proposta poderá ser aprovada pelo Conselho
desde que os indicadores e metas possam ser revistos nos planejamentos estratégicos que serão
realizados nas Unidades e Reitoria; os pontos citados que não contemplados na proposta devem
ser discutidos e analisados se esse for o entendimento da totalidade acadêmica. A Comissão
sugeriu que o ciclo de planejamento nas Unidades e na Reitoria seja executado de forma que no
CONSUNI de novembro a PROPLAN tenha condições de apresentar o conjunto de objetivos e
ações fixados pelos Campus e Reitoria e adequar os indicadores e metas estabelecidos. O
conselheiro Luiz Osório, Pró-Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação, manifestou o
compromisso com as modificações necessárias trazidas no Parecer. O conselheiro Luiz Edgar
Araújo Lima fez a leitura de parecer dos professores de Santana do Livramento sobre o
Planejamento Estratégico dos Campus e da Reitoria, pedindo a retirada do Projeto da pauta e a

confecção de um novo Projeto de Planejamento Estratégico. Também se manifestaram a respeito
do Projeto de Planejamento Estratégico dos Campus e da Reitoria, os conselheiros: Maristela
Sawitzki, Carlos Dutra, Ricardo Barreto da Silva e Maria de Fátima Bento Ribeiro. A Presidente
disse que a ideia é que haja um processo de planejamento, no qual, coletivamente, sejam
estudadas as estratégias para serem alcançados os objetivos. Considerando as preocupações,
consultou os conselheiros se estariam a favor de que a Universidade dê início a essa fase do
processo de planejamento, com as orientações e sugestões apresentadas pela Comissão e pelos
demais conselheiros. O projeto apresentado passa a denominar-se Documento de Referência
para o Planejamento Estratégico de Campus e da Reitoria. Decisão do Conselho: Aprovado com
sete abstenções.
Às doze horas e cinquenta minutos, a Presidente suspendeu a Sessão para o almoço. Às
quatorze horas e vinte minutos, foi reiniciada a Sessão, sob a Presidência do Vice-Presidente do
CONSUNI, Professor Norberto Hoppen, tendo em vista que a Reitora, Professora Maria Beatriz
Luce, o Pró-Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação, Luiz Osório dos Santos, e a
Diretora do Campus São Borja, Denise Teresinha da Silva, participariam de importante evento na
cidade de São Borja.
Parecer: Comissão Superior de Ensino Relator: Vanderlei Folmer Assunto: Novos Cursos. O
Presidente da Mesa, Professor Norberto Hoppen, pediu um relato à Comissão Superior de Ensino
a respeito das avaliações feitas pela Comissão dos processos relativos aos novos cursos. Após o
relato dos trabalhos da Comissão Superior de Ensino, feito pelo conselheiro Vinicius Jacques
Garcia, passou-se à leitura dos pareceres. Dos sete cursos analisados, seis receberam parecer
favorável por parte da Comissão, e um, o Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, recebeu
parecer desfavorável, sob o argumento da existência de curso semelhante na Universidade
Federal de Santa Maria. Após a deliberação por parte do Conselho sobre o parecer desfavorável e
colocações envolvendo os demais fatores que implicam a criação de novos cursos na UNIPAMPA,
os pareceres dos processos de cada novo curso foram colocados em votação:
Processo: 23100.001051/2011-97: Curso de Engenharia de Telecomunicações – Campus
Alegrete. O Parecer da Comissão Superior de Ensino foi favorável à sua aprovação. Decisão do
Conselho: Aprovado, com um voto contrário e cinco abstenções.
Processo: 23100.001052/2011-31: Curso de Licenciatura em Matemática – Campus Itaqui. O
Parecer da Comissão Superior de Ensino foi favorável à sua aprovação. Decisão do Conselho:
Aprovado, com um voto contrário e sete abstenções.
Processo: 23100.001053/2011-86: Curso de Engenharia de Agrimensura – Campus Itaqui. O
Parecer da Comissão Superior de Ensino foi favorável à sua aprovação. Decisão do Conselho:
Aprovado, com um voto contrário e seis abstenções.
Processo: 23100.001055/2011-75: Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental – Campus
Caçapava do Sul. O Parecer da Comissão Superior de Ensino foi contrário à sua aprovação.
Decisão do Conselho: O Parecer da Comissão foi rejeitado, com um voto favorável e nove
abstenções. Assim, o Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental foi aprovado.
Processo: 23100.001056/2011-10: Curso de Licenciatura em Ciências Naturais – Campus Dom
Pedrito. O Parecer da Comissão Superior de Ensino foi favorável à sua aprovação. O conselho
deliberou a respeito da nomenclatura do Curso, se seria Ciências Naturais ou Ciências da
Natureza. Decidiu-se colocar em votação o Parecer com posterior definição por parte da
Comissão Superior de Ensino a respeito do nome do Curso Decisão do Conselho: Aprovado,
com um voto contrário e três abstenções.
Processo: 23100.001057/2011-64: Curso de Licenciatura em Ciências Humanas – Campus São
Borja. O Parecer da Comissão Superior de Ensino foi favorável à sua aprovação. Houve a
ressalva de que o início das aulas do Curso está previsto para o segundo semestre de dois mil e
doze. Decisão do Conselho: Aprovado, com um voto contrário e cinco abstenções.

Processo: 23100.001058/2011-64: Curso de Licenciatura em Música – Campus Bagé. O Parecer
da Comissão Superior de Ensino foi favorável à sua aprovação Decisão do Conselho: Aprovado,
com um voto contrário e duas abstenções. Dessa maneira, os sete novos cursos propostos foram
aprovados.
Assuntos Gerais: O conselheiro Márcio Cordeiro informou sobre o processo de consulta aos
cargos de Reitor e Vice-Reitor. Segundo a Comissão de Pró-Consulta, devido à greve dos técnicoadministrativos e à alteração do Calendário Acadêmico não será possível a realização da consulta
aos cargos de Reitor e Vice-Reitor dia trinta e um de agosto. A Comissão chamou as duas chapas
e decidiu alterar a data do processo de consulta. Com o início das aulas estipulado para o dia
cinco de setembro, havia ficado decidido que a consulta ocorreria dia vinte e um de setembro,
mas a Comissão ainda vai debater com as chapas para alterar essa data em função do feriado do
dia vinte de setembro.
O Presidente da Mesa, Professor Norberto Hoppen, destacou ainda constar na pauta o Regimento
do Conselho Universitário. O conselheiro Frank Pahim, como membro da Comissão, sugeriu a
retirada de pauta da proposta. O Professor Norberto Hoppen esclareceu ser a sugestão da Mesa
a entrada do item na pauta da próxima Reunião em um nível prioritário por ser fundamental aos
trabalhos do Conselho Decisão do Conselho: A Comissão receberá sugestões até a próxima
semana; após essa etapa, a Comissão re-encaminha o texto aos demais conselheiros e o item
volta como ponto de pauta na próxima Reunião.
Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e cinco minutos, foi encerrada a Reunião e
lavrada a presente Ata, assinada pela Professora Maria Beatriz Luce, Presidente do CONSUNI,
por mim, Jorge Luiz dos Santos, Assistente em Administração do CONSUNI, e pelos conselheiros
presentes. As declarações completas desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.

