ATA Nº 23 – 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e onze,
na Sala Melad Calume da Câmara Municipal de São Borja, reuniu-se o Conselho Universitário da
UNIPAMPA. Presentes: Maria Beatriz Luce (Presidente), Norberto Hoppen (Vice-Presidente); os
Diretores: Almir Barros da Silva Santos Neto, Fernando Junges, Maximilian Fries, Nádia Fátima
dos Santos Bucco, Eloir Míssio, Daniela Vanila Nakalski Benetti, Denise Teresinha da Silva,
Ricardo José Gunski e Carlos Maximiliano Dutra; os representantes das Comissões Superiores:
de Ensino, Vanderlei Folmer, de Pesquisa, José Pedro Rebés Lima, e de Extensão, Silvia Luci de
Almeida Dias; os Pró-Reitores: Luis Fernando Roesch, em substituição ao Pró-Reitor de Pesquisa
Eduardo Ceretta Moreira; Laura Regina da Silva Câmara Maurício da Fonseca, Vera Lúcia
Cardoso Medeiros, Vinícius Jacques Garcia; os Docentes: Tisa Echevarria Leite, Jeferson Luís
Lopes Goularte, Ana Paula Lüdtke Ferreira, Luciana Marini Kopp, Maristela Cortez Sawitzki,
Daniel Luiz Nedel, Marco Antonio Fontoura Hansen, Andrés Delgado Cañedo, Cátia Rosana Dias
Goulart, Maurício Aires Vieira, Marcus Vinícius Querol, Adriano Luis Schuneman, Miro Bacin e
Clevison Luiz Giacobbo; os Técnico-Administrativos em Educação: Luis Eduardo Vieira, Felipe
Batista Ethur, Roger Cristiano Machado, Frank Sammer Pahim, Márcio Pereira Cordeiro; os
Discentes: Darlionei Andreis, Lucas Genésio Silveira, Marcelo Silva Cruz, Maicon Venes Pereira e
Vanessa Dias Espíndola. A Presidente deu início à Vigésima Terceira Reunião Ordinária do
CONSUNI solicitando a inclusão do documento Elementos do Projeto Político Pedagógico de
Cursos de Graduação da UNIPAMPA na pauta, tornando-se esse o item 4.b da pauta. Decisão
do Conselho: Proposta aprovada por UNANIMIDADE.
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. A Presidente destacou a
vacância do cargo efetivo do Professor Ricardo Barreto da Silva, comunicada no dia oito de
novembro, assumindo o cargo de conselheiro titular neste Conselho o Professor Clevison Luiz
Giacobbo. Também cientificou da substituição do Representante da Comunidade Externa, Capitão
Max Geraldo Meinke, e também do Ofício encaminhado ao Presidente do COREDE Campanha
com o objetivo de haver uma nova indicação de representante. Logo após, informou sobre o
processo de nomeação para o cargo de Reitor(a) e sobre o planejamento da cerimônia de
transmissão de cargo. Salientou haver a expectativa de realizar a posse em Brasília na primeira
semana de dezembro. A passagem do cargo está programada para a manhã do dia dezesseis de
dezembro. Na sequência, agradeceu aos estudantes, professores e técnicos pela espontaneidade
da divulgação do resultado da UNIPAMPA na classificação divulgada pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas (INEP). Destacou a participação da UNIPAMPA no Evento One Thousand,
em SP – Divisão Global Santander Universidades e Plano de Investimento até 2014; Prêmios
Santander Universidades 2011. No evento, a Reitora esteve acompanhada pela Professora Ulrika
Arns e pela Professora Jane Schumacher do Campus Jaguarão. Um projeto de extensão do
Campus Jaguarão, coordenado pela Professora Jane Schumacher, envolvendo os catadores de
lixo da cidade foi finalista entre os doze projetos escolhidos na categoria de projetos de
Solidariedade e Inclusão Social. Também lembrou que a UNIPAMPA está com uma significativa
delegação no XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitária, em Santa Fé, Argentina.
Em seguida, falou sobre a escala de férias no verão solicitando que o calendário letivo seja
cumprido até o último dia e que os dirigentes de Campus devem considerar a permanência no
trabalho de uma dupla da respectiva trinca (diretor, Coordenador Acadêmico e Coordenador
Administrativo). Disse que a escala de férias na Reitoria está sendo trabalhada com muito cuidado
e em entendimento com a Reitora e o Vice-Reitor eleitos. Em seguida, passou-se a um
levantamento dos processos em análise nas Comissões Especiais: Programas Estudantis:
conselheiros Laura da Fonseca, Luciana Kopp, Marcello Cruz, Lucas Genésio Silveira e Roger
Machado. A conselheira Laura da Fonseca disse que os Programas serão apresentados na

Reunião de dezembro. Regimento da Reitoria: conselheiros Claudia Tôndolo, Laura da Fonseca e
Luiz Osório Rocha dos Santos. A conselheira Laura informou que o trabalho foi interrompido em
função das demandas, necessitando haver a oportunidade dos três pró-reitores conseguirem se
reunir para fazer a sistematização do Regimento. A Presidente solicitou que a minuta seja
entregue ainda nesta gestão. Sobre o Regimento dos Campus, o conselheiro Fernando Junges
comunicou que a minuta foi encaminhada aos diretores com o prazo de noventa dias, mas ainda
não obteve retorno. Os diretores atualizaram o Conselho a respeito do encaminhamento dado nas
Unidades e solicitaram mais trinta dias de prazo em função da grande quantidade de trabalho. A
conselheira Denise Silva informou que no Campus São Borja foi criada uma comissão
responsável pelo gerenciamento das sugestões acerca desse regimento. Informou que a
construção do documento está adiantada. A Presidente lembrou a todos que desde dois mil e dez
o CONSUNI havia acordado que a Comissão se reuniria com os Diretores para elaborarem uma
minuta padrão, comum a todos, e que o documento seria adaptado a cada Unidade. A conselheira
Ana Paula Ferreira disse lembrar desse acordo, mas que para ela essa minuta não havia sido
encaminhada nem pelo CONSUNI nem pelo Conselho do Campus Bagé. A conselheira Nádia
Bucco disse que em treze de abril foi enviada uma minuta. A conselheira Laura da Fonseca
confirmou o recebimento dessa minuta antes da Reunião de abril do CONSUNI. Afirmou
desconhecer essa comissão referenciada pela professora Denise Silva. A Professora Maria
Beatriz Luce concordou então ser esse é um trabalho pendente para o próximo ano. A conselheira
Nádia Bucco esclareceu que no dia vinte de um de junho foi enviado pelo Professor Fernando
Junges a segunda versão do documento, endereçado aos Diretores e ao CONSUNI, dando o
prazo de sessenta dias para apresentação dos regimentos. A conselheira Denise Silva esclareceu
que essa Comissão do Campus São Borja foi formada em uma reunião geral e que também foi
encaminhado e-mail a todas as pessoas envolvidas, inclusive solicitando sugestões. Disse ainda
que se deve conversar com as representações sobre isso. O conselheiro José Pedro Rebés Lima
informou que o Regimento Geral dos Laboratórios deve estar à disposição para apreciação a
partir da Reunião do CONSUNI de dezembro. A conselheira Ana Paula Lüdtke Ferreira salientou
que assuntos como o do Regimento dos Laboratórios precisam ser discutidos com a comunidade
acadêmica, antes de decisão do CONSUNI. O conselheiro Vanderlei Folmer destacou que esse
Regimento dos Laboratórios foi trabalhado por dois anos, com representação de todas as
unidades. A conselheira Laura da Fonseca solicitou esclarecimento sobre o fluxo do documento. A
Presidente informou que o fluxo previsto no Regimento é a entrada dos documentos na Secretaria
do Conselho, sendo protocolados e encaminhados às Comissões Superiores de Ensino e
Pesquisa para análise. A Professora Maria Beatriz enfatizou ainda que haverá nomeação de mais
servidores para a Secretaria do CONSUNI, visando adequado suporte às Comissões Superiores.
Passou-se à Comissão do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho: conselheiros Cláudia
Tôndolo, Daniel Nedel, Carlos Arthur Saldanha Dias e Lucas Genésio Silveira. O conselheiro
Daniel Nedel disse que não houve avanço no Programa. Seguiu-se com o Programa de Avaliação
Funcional de Docentes e Técnico-administrativos: conselheiros Ana Paula Ferreira, Luiz Osório
Rocha dos Santos, Frank Sammer Pahim, Carlos Arthur Dias, Felipe Batista Ethur, Luis Eduardo
Vieira, Roger Machado, Jefferson Marçal da Rocha, Cátia Rosana Goulart, Daniel Nedel, Felipe
Carpes, Gihad Mohamad, Maicon Pereira Marcello Cruz, Fernando Junges e Ricardo Gunski. O
conselheiro Frank Pahim disse que a coordenação está a cargo do conselheiro Jefferson e que o
assunto continua sendo discutido na Comissão. A conselheira Ana Paula Ferreira informou não ter
sido chamada para as reuniões da Comissão. Solicitou que a Coordenação faça as convocações
a todos os componentes ou que o seu nome seja retirado dessa Comissão. O conselheiro Daniel
Nedel sugeriu um Fórum em Livramento, em março, sobre avaliação docente. A Professora Maria
Beatriz disse que a ideia era apropriada, mas que deveria ser decidida com a nova Reitoria.
Passou-se ao conjunto de objetivos e ações fixados pelos Campus e Reitoria e adequação dos
indicadores e metas estabelecidas: conselheiro Luiz Osório Rocha dos Santos. Como o
conselheiro não pode comparecer à Reunião, a Presidente solicitou que o conselheiro Maurício
Aires Vieira fizesse um relato do que foi trabalhado no Campus Jaguarão. Disse o conselheiro que
o processo foi muito útil elogiando o trabalho da Pró-Reitoria de Planejamento. A Reitora destacou
que com a experiência do Campus Jaguarão houve um ganho na produtividade. A respeito das
Normas de Extensão, ficou acertado que a Comissão Superior de Extensão fará a apresentação

na Reunião de dezembro. Na sequência, abordou-se a Comissão da Eleição do CONSUNI 2012:
Jefferson Marçal da Rocha, Carlos Arthur Saldanha Dias, Vanessa Dias Espíndola e Maurício
Aires Vieira. De acordo com o conselheiro Mauricio, as pessoas se colocaram à disposição por
entenderem que o assunto é preocupante, mas que são todos muito ocupados e precisam de
mais apoio. Solicitou a inclusão da conselheira Nádia Bucco e do servidor Evelton Machado
Ferreira na Comissão. A Mesa colocou em votação a incorporação da conselheira Nádia Bucco e
do servidor Evelton Machado Ferreira na Comissão. Decisão do Conselho: Aprovada por
UNANIMIDADE. Discutiu-se a respeito da Comissão de Alocação de Vagas Docentes: Ana Paula
Ferreira, Andrés Cañedo, Denise Teresinha da Silva, Eloir Míssio, Maurício Aires Vieira, Carlos
Dutra e Daniela Vanila Nakalski Benetti. O conselheiro Carlos Dutra fez um relato do andamento
dos trabalhos na Comissão e sugeriu a inclusão do conselheiro Luis Eduardo Vieira na Comissão.
Foi decidido que os membros da Comissão se reuniriam à noite para decidir a respeito da inclusão
ou não do conselheiro Luis Eduardo Vieira.
Assunto: Apreciação da Ata da 22ª Reunião Ordinária. Origem: Secretaria do CONSUNI.
Decisão do Conselho: Aprovada com quatro abstenções dos conselheiros ausentes na 22ª
Reunião Ordinária.
Assunto: Instalação da Ouvidoria da Universidade Federal do Pampa. Processo:
23100.001121/2011-15. Origem: Gabinete da Reitora. Relator: Comissão Especial designada
pelo CONSUNI - Conselheiros Vera Lúcia Cardoso Medeiros, Miro Bacin e Vanessa Dias
Espíndola. O conselheiro Miro Bacin fez a leitura do parecer. Parecer da Comissão Especial:
Favorável à Instalação da Ouvidoria. Decisão do Conselho: Aprovada a Instalação da Ouvidoria
e a proposta de Regimento para funcionamento da Ouvidoria, havendo duas abstenções.
Assunto: Análise das Diretrizes Orientadoras para Elaboração dos Projetos Pedagógicos das
Licenciaturas. Processo: 23100.001134/2011-86. Origem: PROGRAD. Relator: Conselheiro
Vanderlei Folmer. Parecer da Comissão Superior de Ensino: Favorável à análise das Diretrizes.
A conselheira Ana Paula destacou que o Anexo A não se trata de um fluxograma, como está
destacado, colocando-se à disposição para fazer essa modificação juntamente com o Professor
Norberto Hoppen. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE o documento das
Diretrizes Orientadoras para Elaboração dos Projetos Pedagógicos das Licenciaturas.
Assunto: Elementos Estruturantes do Projeto Político Pedagógico de Curso de Graduação.
Processo: 23100.001135/2011-2. Relator: Vanderlei Folmer. Parecer da Comissão Superior de
Ensino: Favorável à aprovação dos Elementos Estruturantes. A conselheira Ana Paula Ferreira
disse haver a necessidade de que conste nas resoluções quem as emitiu. Considerou excessivo
constar num PPC o funcionamento das Comissões de Ensino, de Pesquisa e de Extensão. Disse
ser inadequado o nome Ementário, sugerindo que fosse Componentes Curriculares. Sugeriu
também que as competências que o componente curricular visa desenvolver façam parte da
ementa. A conselheira ainda propôs alteração quanto ao número de títulos da Bibliografia Básica
e Bibliografia Complementar, em atendimento aos critérios de avaliação definidos pelo INEP. A
Mesa sugeriu colocar em votação permitindo levar em consideração as propostas da conselheira
Ana Paula. Na sequência, as conselheiras Ana Paula e Maristela Sawistski argumentaram a
respeito das ementas. A Presidente ressaltou nesse sentido a importância de dizer na ementa o
que será estudado e com que objetivo. Não havendo sugestões de encaminhamento, realizou-se
a votação do documento. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE.
Assunto: Apreciação de PPC e Alterações - Análise do PPC com nova Matriz Curricular do Curso
Superior de Tecnologia em Agronegócio. Processo: 23100.000080/2011-31. Origem: Campus
Dom Pedrito. Relator: Conselheiro Vanderlei Folmer. Parecer da Comissão Superior de
Ensino: Favorável à aprovação do PPC. Decisão do Conselho: O PPC foi aprovado com uma
abstenção.

Assunto: Apreciação de PPC e Alterações - Análise do Projeto-Pedagógico do Curso de
Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Processo: 23100.001128/2011-29. Origem:
Campus Itaqui. Relator: Conselheiro Vanderlei Folmer. Parecer da Comissão Superior de
Ensino: Antes da leitura do parecer, o conselheiro mencionou a necessidade de algumas
modificações a serem realizadas. Sugestões de aperfeiçoamento: no item 2.1.1, que menciona a
necessidade do Curso contemplar quatro áreas do conhecimento. Também sugestão de
aperfeiçoamentos em relação ao que é mencionado sobre o TCC e sobre ementário. Também se
sugeriu a inclusão da temática “Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana”. Também foi proposto trocar o termo “disciplina” por “componente curricular”, neste PPC
como em todos. Ainda foi sugerido retirar a necessidade do componente curricular “Informática”
como obrigatório. Assim, o parecer foi favorável à aprovação do PPC do Curso, desde que feitas
as adequações solicitadas. A conselheira Ana Paula Ferreira questionou sobre o enquadramento
do Curso, em virtude de não haver diretrizes ou referenciais para cursos com essa nomenclatura.
O Professor Norberto Hopen esclareceu que o Curso se enquadrava na área de Química. Na
sequência, a conselheira Ana Paula Ferreira considerou não ser necessário condicionar a inclusão
da temática de “Relações Étnico-Raciais” como obrigatória, pois não se trata de curso de
licenciatura. Pediu cuidado com o uso de algumas terminologias como “campi” e “unidades fora da
sede”. Também disse não se tratar de “carga horária mínima”, como está colocado no PPC.
Ressaltou a necessidade de corrigir quando mencionado que a UNIPAMPA tem “dez campi
distribuídos na Fronteira Oeste”, pois a região de abrangência da UNIPAMPA é bem maior.
Considerou ser importante estabelecer o perfil de competência dos egressos. A Presidente
afirmou que os estudos sobre a História da África, bem como sobre os indígenas e outras etnias e
também sobre questões envolvendo as relações sociais são muito importantes para o Projeto
Pedagógico da UNIPAMPA, devendo ser oferececidos como eletivos em todos os Campus e
como obrigatório nas licenciaturas. Em seguida, colocou-se em votação o PPC. Decisão do
Conselho: O PPC foi aprovado com uma abstenção.
Assunto: Credenciamento Docente em Programas de Pós-Graduação - Programa de PósGraduação em Bioquímica. Processo: 23100.001129/2011-73. Origem: Campus Uruguaiana.
Relator: Conselheiro Vanderlei Folmer. Parecer Comissão Superior de Ensino: Favorável aos
Credenciamentos dos Professores Daiana Silva de Ávila e Vanusa Manfredini, como docentes
permanentes e os Professores Cristiano Ricardo Jesse e Mauro Oliveira do Campus Itaqui e
Gustavo Puntel do Campus Uruguaiana, como docentes colaboradores. Decisão do Conselho:
Aprovados os Credenciamentos com uma abstenção.
Assunto: Credenciamento Docente em Programas de Pós-Graduação - Programa de PósGraduação em Ciências Biológicas. Processo: 23100.1130/2011-06. Origem: Campus São
Gabriel. Relator: Conselheiro Vanderlei Folmer. Parecer da Comissão Superior de Ensino:
Favorável aos Credenciamentos dos Professores Juliano Tomazzoni Boldo, Paulo Marcos Pinto e
Thais Posser, como docentes permanentes. Decisão do Conselho: Aprovados os
Credenciamentos com uma abstenção.
Assunto: Credenciamento Docente em Programas de Pós-Graduação - Programa de PósGraduação em Engenharia. Processo: 23100.001131/2011-42. Origem: Campus Alegrete.
Relator: Conselheiro Vanderlei Folmer. Parecer da Comissão Superior de Ensino: Favorável
aos Credenciamentos dos Professores, Jorge Luis Palacios Felix, Alexandre Ferreira Galio e
Luciana Machado Rodrigues do Campus Bagé; e Silvia Margonei Mesquita Tamborim e Renato
Alves da Silva do Campus Alegrete, todos como docentes permanentes. Decisão do Conselho:
Aprovados os Credenciamentos com uma abstenção do relator.
Assunto: Credenciamento Docente em Programas de Pós-Graduação - Programa de PósGraduação em Engenharia Elétrica. Processo: 23100.001132/2011-97. Origem: Campus
Alegrete. Relator: Conselheiro Vanderlei Folmer. Parecer da Comissão Superior de Ensino:
Favorável aos Credenciamentos dos Professores Marcos Vinicio Thomas Heckler, Márcio

Stefanello e Maurício Sperandio, todos como docentes permanentes. Decisão do Conselho:
Aprovado o Credenciamento com uma abstenção do relator.
Assunto: Pareceres da Comissão de Convênios, conselheiros Almir Santos Neto, Daniela Benetti,
Felipe Ethur, Jefferson Marçal da Rocha e Lucas Genésio Silveira. Processo:
23100.000499/2010-11. Origem: Campus Alegrete. Convênio entre a UNIPAMPA e a Prefeitura
Municipal de Alegrete objetivando a conjugação de esforços para a limpeza e o nivelamento da
área da UNIPAMPA. Relator: Almir Barros da Silva Santos Neto. Parecer: Favorável ao
Convênio. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000499/201011. Origem: Campus Alegrete. Termo Aditivo entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de
Alegrete objetivando a conjugação de esforços para a limpeza e o nivelamento da área da
UNIPAMPA. Relator: Almir Barros da Silva Santos Neto. Parecer: Favorável ao Termo. Decisão
do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000540/2010-41. Origem:
Campus Alegrete. Convênio entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de Alegrete mediante o
Centro de Referência em Inclusão Digital objetivando o desenvolvimento do I Workshop sobre o
uso da Informática em Atividades de Ensino-Aprendizagem no município de Alegrete. Relator:
Almir Barros da Silva Santos Neto. Parecer: Favorável ao Convênio. Decisão do Conselho:
Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001451/2010-11. Origem: Campus São Gabriel.
Convênio entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de São Gabriel objetivando o
desenvolvimento do Projeto “Formação de Universitários Multiplicadores e Mapeamento do Perfil
Epidemiológico no Município de São Gabriel”, sendo o projeto pertencente ao Programa
DST/AIDS. Relator: Almir Barros da Silva Santos Neto. Parecer: Favorável Convênio. Decisão
do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000748/2010-60. Origem:
Campus Jaguarão. Convênio entre a UNIPAMPA e o Tribunal Regional Eleitoral do RS
objetivando a implantação do projeto “Mesário Universitário”. Relator: Almir Barros da Silva
Santos Neto. Parecer: Favorável ao Convênio. Decisão do Conselho: Aprovado por
UNANIMIDADE. Processo: 23100.000748/2010-60. Origem: Campus Santana do Livramento.
Convênio entre a UNIPAMPA e o Tribunal Regional Eleitoral do RS objetivando a implantação do
projeto “Mesário Universitário”. Relator: Almir Barros da Silva Santos Neto. Parecer: Favorável ao
Convênio. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001168/201090. Origem: Campus Alegrete, Bagé e Caçapava do Sul. Convênio entre a UNIPAMPA e o
Instituto de Física da UFRGS objetivando a conjugação de esforços para apoiar a execução do
Projeto “Ciência na Praça: Laboratório Itinerante Tecnologia com Ciência do Instituto de Física da
UFRGS na UNIPAMPA”. Relator: Almir Barros da Silva Santos Neto. Parecer: Favorável ao
Convênio.
Decisão
do
Conselho:
Aprovado
por
UNANIMIDADE.
Processo:
23100.0001482/2010-72. Origem: PROPG. Convênio entre a UNIPAMPA e a UFSM objetivando
o desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UNIPAMPA. Relator:
Almir Barros da Silva Santos Neto. Parecer: Favorável ao Convênio. Decisão do Conselho:
Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000756/2010-14. Origem: Campus Alegrete.
Termo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a UFSM objetivando a cooperação de servidora da
UFSM/CTISM em atividades de ensino do Curso de Engenharia Civil da UNIPAMPA. Relator:
Almir Barros da Silva Santos Neto. Parecer: Favorável ao Termo de Cooperação. Decisão do
Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000756/2010-14. Origem: Campus
Alegrete. Termo Aditivo ao Termo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a UFSM objetivando a
cooperação de servidora da UFSM/CTISM em atividades de ensino do Curso de Engenharia Civil
da UNIPAMPA. Relator: Almir Barros da Silva Santos Neto. Parecer: Favorável ao Termo.
Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001505/2011-20.
Origem: Campus Alegrete. Convênio entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de Alegrete
objetivando a execução de projeto de extensão “Estudo geotécnico e de impacto ambiental de
jazidas visando a utilização de materiais alternativos em vias de pavimentação rural”. Relatora:
Daniela Vanila Nakalski Benetti. Parecer: Favorável ao Convênio. Decisão do Conselho:
Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001645/2011-06. Origem: Campus Alegrete.
Termo de Parceria entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de Alegrete visando a retirada de
terra encascalhamento do terreno da UNIPAMPA, no Campus Alegrete. Relator: Daniela Vanila
Nakalski Benetti. Parecer: Favorável ao Termo. Decisão do Conselho: Aprovado por

UNANIMIDADE. Processo: 23100.001661/2011-91. Origem: ARINTER e Campus Bagé.
Protocolo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Ecole Nationale Superieure de Chimie de
Montpellier, no âmbito do programa CAPES-BRAFITEC, objetivando conjugar esforços na
promoção de atividades de ensino e de pesquisa das respectivas Instituições. Relatora: Daniela
Vanila Nakalski Benetti. Parecer: Favorável ao Protocolo. Decisão do Conselho: Aprovado por
UNANIMIDADE. Às dezoito horas e quarenta minutos, a Presidente interrompeu a Sessão.
Às nove horas do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e onze, na Sala Melad Calume da
Câmara Municipal de São Borja, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes:
Maria Beatriz Luce (Presidente), Norberto Hoppen (Vice-Presidente); os Diretores: Almir Barros da
Silva Santos Neto, Fernando Junges, Maximilian Fries, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Eloir
Míssio, Daniela Vanila Nakalski Benetti, Elisângela Pessoa, substituindo Denise Teresinha da
Silva, Diretora do Campus São Borja; Ricardo José Gunski e Carlos Maximiliano Dutra; os
representantes das Comissões Superiores: de Ensino, Vanderlei Folmer, de Pesquisa, José Pedro
Rebés Lima, e de Extensão, Silvia Luci de Almeida Dias; os Pró-Reitores: Luis Fernando Roesch,
em substituição a Eduardo Ceretta Moreira, Pró-Reitor de Pesquisa; Laura Regina da Silva
Câmara Maurício da Fonseca e Vera Lúcia Cardoso Medeiros; os representantes docentes: Tisa
Echevarria Leite, Jeferson Luis Lopes Goularte, Felipe Piveta Carpes, Ana Paula Lüdtke Ferreira,
Luciana Marini Kopp, Maristela Cortez Sawitzki, Daniel Luiz Nedel, Marco Antonio Fontoura
Hansen, Andrés Delgado Cañedo, Cátia Rosana Dias Goulart, Maurício Aires Vieira, Marcus
Vinícius Querol, Adriano Luis Schuneman, Miro Bacin; os Técnico-Administrativos: Luis Eduardo
Vieira, Felipe Batista Ethur, Roger Cristiano Machado, Frank Sammer Pahim, Márcio Pereira
Cordeiro; os Discentes: Darlionei Andreis, Lucas Genésio Silveira, Marcello Silva Cruz, Maicon
Venes Pereira e Vanessa Dias Espíndola. A Presidente reiniciou a Vigésima Terceira Reunião do
Conselho Universitário com a posse da Coordenadora Acadêmica do Campus São Borja,
Professora Elisângela Pessoa, como conselheira do CONSUNI.
Assunto: Pareceres da Comissão de Convênios, conselheiros Almir Santos Neto, Daniela Benetti,
Felipe Ethur, Jefferson Marçal da Rocha e Lucas Genésio Silveira. Processo:
23100.001807/2010-17. Origem: Campus Alegrete. Convênio entre a UNIPAMPA e a Prefeitura
Municipal de Alegrete objetivando o desenvolvimento de atividades conjugando esforços para
levantamento físico e digitalização (CAD) de cinco prédios históricos, localizados no centro da
cidade de Alegrete. Relator: Lucas Genésio Pereira Silveira. Parecer: Favorável à aprovação do
Convênio. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001589/201011. Origem: Campus São Borja. Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Prefeitura
Municipal de São Borja visando a realização do Festival de Rock (Festival PampaStock). Relator:
Lucas Genésio Pereira Silveira. Parecer: Favorável à aprovação do Acordo. Decisão do
Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001590/2010-45. Origem: Campus
Uruguaiana. Termo de Parceria entre a UNIPAMPA e o Serviço Social do Comércio objetivando a
conjugação de esforços para a realização do I Simpósio de Educação Física e Saúde. Relator:
Lucas Genésio Pereira Silveira. Parecer: Favorável à aprovação do Termo. Decisão do
Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000561/2008-41. Origem: Campus
Uruguaiana. Convênio entre a UNIPAMPA e a Pontifícia Universidade Católica do RS visando a
colaboração acadêmica para a formação dos estudantes de graduação. Relator: Lucas Genésio
Pereira Silveira. Parecer: Favorável à aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: Aprovado
por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001803/2010-39. Origem: PROPESQ. Termo de
Cooperação entre a UNIPAMPA e a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP para
transferência de recursos financeiros para a execução de projeto intitulado “Implantação e
Consolidação da Infraestrutura de Pesquisa e Pós-Graduação na UNIPAMPA”. Relator: Lucas
Genésio Pereira Silveira. Parecer: Favorável ao Termo de Cooperação. Decisão do Conselho:
Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000039/2011-65. Origem: Gabinete da Reitora.
Convênio entre a UNIPAMPA e a ANDIFES visando ao Programa ANDIFES de Mobilidade
Estudantil. Relator: Lucas Genésio Pereira Silveira. Parecer: Favorável ao Convênio. Decisão do
Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001206/2010-12. Origem: Campus
Dom Pedrito. Protocolo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Lance Agronegócios Ltda.

objetivando a conjugação de esforços para estabelecer programas nas áreas de ensino, pesquisa,
extensão e cooperação técnica. Relator: Felipe Batista Ethur. Parecer: Favorável ao Protocolo.
Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000318/2009-12.
Origem: Campus Dom Pedrito. Protocolo de Cooperação entre a UNIPAMPA e o Sindicato Rural
de Dom Pedrito objetivando estabelecer programas nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e
cooperação técnica. Relator: Felipe Batista Ethur. Parecer: Favorável ao Protocolo. Decisão do
Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001228/2010-74. Origem: Reitoria.
Protocolo de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC objetivando estabelecer programas nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e cooperação
técnica. Relator: Felipe Batista Ethur. Parecer: Favorável ao Protocolo. Decisão do Conselho:
Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000921/2009-96. Origem: PROPESQ. Termo de
Cooperação entre a UNIPAMPA e a FINEP prevendo transferência de recursos para execução do
projeto “Consolidação de Infraestrutura de Pesquisa nos Campi da UNIPAMPA”. Relator: Felipe
Batista Ethur. Parecer: Favorável ao Termo. Decisão do Conselho: Aprovado por
UNANIMIDADE. Processo: 23100.001715/2010-37. Origem: Reitoria e Campus Alegrete. Termo
de Cooperação entre a UNIPAMPA e a FEPAGRO visando o desenvolvimento de atividades de
pesquisa no PAMPATEC. Relator: Felipe Batista Ethur. Parecer: Favorável ao Termo. Decisão
do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000953/2010-25. Origem:
PROEXT. Termo de Cooperação entre a UNIPAMPA e o Ministério da Defesa visando parceria
para o desenvolvimento no município Gov. Jorge Teixeira/RO, Operação Mamoré do Projeto
Rondon. Relator: Felipe Batista Ethur. Parecer: Favorável ao Termo. Decisão do Conselho:
Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000954/2010-70. Origem: PROEXT. Termo de
Cooperação entre a UNIPAMPA e o Ministério da Defesa visando parceria para o
desenvolvimento do município de Parnamirim/PE, Operação Rei do Baião do Projeto Rondon.
Relator: Felipe Batista Ethur. Parecer: Favorável ao Termo. Decisão do Conselho: Aprovado
por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001549/2010-79. Origem: PROEXT. Termo de
Cooperação entre a UNIPAMPA e o Ministério da Defesa visando parceria para o
desenvolvimento do município de Tenente Laurentino Cruz/RN, Operação Seridó do Projeto
Rondon. Relator: Felipe Batista Ethur. Parecer: Favorável ao Termo. Decisão do Conselho:
Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.000952/2010-81. Origem: PROEXT. Termo de
Cooperação entre a UNIPAMPA e o Ministério da Defesa visando parceria para o
desenvolvimento do município de Paulo Ramos/MA, Operação Catirina do Projeto Rondon.
Relator: Felipe Batista Ethur. Parecer: Favorável ao Termo. Decisão do Conselho: Aprovado
por UNANIMIDADE.
Assunto: Programação de Ações de Capacitação dos Servidores 2011/2012 Processo:
23100.001127/2011-84. Origem: PROPLAN. Relatoria: Comissão de Planejamento e Orçamento,
conselheiros Fernando Junges, Luis Eduardo Vieira e Maicon Venes Pereira. O conselheiro
Fernando Junges fez a leitura do parecer. Parecer: Favorável à Programação de Ações de
Capacitação proposta. O conselheiro Daniel Nedel questionou o fato da matéria não ter sido
encaminhada em tempo hábil para avaliação dos conselheiros. A conselheira Ana Paula Ferreira
sugeriu que todo o material seja encaminhado aos conselheiros, mesmo sem o parecer da
relatoria. A Presidente explicou que se a Comissão tem sugestões de modificação, deve trabalhar
com os proponentes e trazer um parecer com uma versão final para aprovação, incluindo como
anexo a programação. O conselheiro Frank Pahim solicitou esclarecer onde serão realizados os
cursos, se serão presenciais, se serão semipresenciais ou se serão todos à distância; esclarecer
também o impacto financeiro das ações de capacitação, estando tudo claro para poder ser
repassado à comunidade. A Presidente ressaltou acreditar que essas especificações não
precisam chegar ao CONSUNI, sendo feitas posteriormente pelas Coordenações Administrativas
ou Coordenações Acadêmicas dos Campus, bem como pelo próprio NUDEPE. O conselheiro
Felipe Ethur disse que a Programação atende às solicitações apresentadas no III Seminário dos
servidores técnico-administrativos. O Professor Norberto Hoppen ressaltou a diversidade tanto
acadêmica quanto administrativa nos cursos apresentados. Defendeu a aprovação, pois a
Programação necessita entrar no orçamento. O conselheiro Miro Bacin solicitou a expansão da
oferta do Curso que trata de cerimonial, abrangendo um grupo em cada Campus. A Presidente

consultou o Conselho, considerando as observações feitas, sobre a possibilidade de votar a
matéria naquela Reunião ou votar na Reunião de dezembro. O conselheiro Frank Sammer Pahim
disse ser inquestionável o interesse institucional na votação da matéria naquele dia, tendo em dois
mil e doze a execução dos cursos de capacitação. A Mesa pediu que se manifestassem os
conselheiros favoráveis a realizar a votação da proposta naquela Reunião. Aprovada a proposta
de votação naquela Reunião, havendo dois votos contrários e uma abstenção. Em seguida, foi
colocada em votação a proposta, com as considerações feitas. Decisão do Conselho: Aprovada
a Programação com duas abstenções.
Assuntos Gerais: O conselheiro Maicon Venes Pereira registrou o descontentamento dos
alunos organizadores da Semana Acadêmica em Alegrete com o fato de algumas Unidades da
UNIPAMPA não respeitarem as Normas Básicas de Graduação quanto à orientação de não
haver Semana Acadêmica no mesmo período do SIEPE. Enfatizou a necessidade das Normas
serem seguidas por todos. A Presidente afirmou que as normas emanadas pelo Conselho devem
ser respeitadas em nome da organização e do bom andamento das atividades universitárias. A
conselheira Nádia Bucco elogiou a maneira respeitosa com que o conselheiro Maicon trouxe o
assunto ao Conselho e comprometeu-se a retomar o assunto com os acadêmicos do Campus
Dom Pedrito, afirmando que se houve erro na decisão em relação à Semana Acadêmica, este
não se repetirá no próximo ano. Na sequência, o conselheiro Andrés Cañedo destacou que a
UNIPAMPA tem obrigação de colaborar na organização das Semanas. Também aproveitou para
lembrar a falta de estrutura para atendimentos a discentes em algumas cidades sedes da
UNIPAMPA. Mencionou principalmente a ausência de profissionais da área da saúde, da área
psicológica, para atender às demandas dos estudantes. A conselheira Nádia Bucco reforçou a
solicitação do conselheiro Andrés, enfatizando a necessidade de atendimento psicológico nos
Campus. A conselheira Laura da Fonseca lembrou da necessidade de psicólogo institucional na
UNIPAMPA. A conselheira Ana Paula Ferreira disse que é necessário fazer convênios com os
órgãos de saúde para o atendimento aos alunos. A Professora Maria Beatriz apoiou as
manifestações dos conselheiros, destacando a responsabilidade de todos como cidadãos, como
servidores públicos, para fazer diferença na participação ativa da constituição do sistema de
saúde pública da região; assim, que não caberá ao corpo técnico-administrativo da UNIPAMPA
suprir todas as necessidades de atendimento psicossocial de estudantes e servidores. Em
seguida, a conselheira Luciana Kopp falou sobre a organização do III SIEPE e também da sua
preocupação a respeito da captação de recursos para esse evento. Entende que não deve ser
organizado pelo Campus Uruguaiana, mas pela UNIPAMPA. Ressaltou a necessidade da criação
urgente de uma comissão organizadora para o próximo SIEPE. A conselheira Maristela Sawitzki
disse que, além da infraestrutura, preocupa-se com a pedagogia do evento. Recomendou discutir
o significado de ensino, pesquisa e extensão para a Universidade, melhorando o resultado dos
trabalhos apresentados. Na sequência, o Vice-Presidente falou sobre o processo seletivo SiSU
dois mil e doze. Também destacou o processo seletivo específico da UNIPAMPA voltado para
indígenas e fronteiriços. Solicitou ao conselheiro Maurício Vieira informações sobre os processos
seletivos de fronteiriços e de indígenas aldeados. Feitos os esclarecimentos, passou-se à
submissão da inclusão dos conselheiros Miro Bacin, Luis Eduardo Vieira, Evelton Machado
Ferreira e Nádia Bucco na Comissão Eleitoral Geral. Em votação, a inclusão dos conselheiros foi
aprovada com duas abstenções. O conselheiro Mauricio Aires Vieira apresentou uma análise da
atual situação da composição do CONSUNI. Foi detectada a ausência de representação discente
da pós-graduação. E também considerou importante a participação de todos os pró-reitores no
Conselho, tendo todos direito a voto. A Professora Maria Beatriz disse que no máximo deve
haver sete Pró-Reitores no Conselho, porque no máximo há seis ou sete Cargos de Direção
deste nível previstos para cada Universidade Federal. A Presidente esclareceu que, no acordo
entre as universidades federais e o MEC, procurou-se convergir para uma estrutura de seis a
sete pró-reitorias no Conselho. Também afirmou não haver na atualidade representação discente
da pós-graduação, porque quando a bancada foi eleita estavam ingressando os alunos do
primeiro mestrado, que ainda não conheciam a Universidade. A conselheira Ana Paula lembrou a
importância de ser respeitar os setenta por cento de representação docente e também propôs
que em relação à representação docente não houvesse a obrigação de se votar em dez nomes,

mas sim em cinco, como forma de não prejudicar a representação de cada Campus. O
conselheiro Maurício Vieira fez a leitura do calendário para eleições no CONSUNI. A Presidente
salientou que a posse dos novos conselheiros ocorrerá apenas na Reunião de fevereiro, em
função da vigência do mandato dos atuais conselheiros. Em seguida, fizeram-se argumentações
sobre o calendário. Foi deliberado a respeito da continuidade da Reunião à tarde. A conselheira
Laura da Fonseca pediu que a Reunião fosse retomada às quatorze horas, sendo então feita a
votação. A conselheira Vanessa Dias Espíndola também considerou importante discutir o edital
presencialmente. Decidiu-se por retomar a Reunião às quatorze horas. Assim, às doze horas a
Sessão foi interrompida para almoço, sendo reiniciada às quatorze horas. O conselheiro Daniel
Nedel considerou não ser conveniente a votação dessa matéria. Disse dever ser discutida com
as bases, sendo a votação prorrogada para o mês de março. A Presidente ressaltou que o
encerramento do mandato dos conselheiros docentes é vinte e um de janeiro, e reafirmou que o
Conselho não pode ficar sem representação dos docentes, dos discentes e dos técnicoadministrativos, sendo que o processo foi em tempo deflagrado. A conselheira Ana Paula
Ferreira afirmou ser do conhecimento de todos a previsão de eleições no CONSUNI. Colocou-se
em votação a manutenção das regras atuais. Foi aprovada a manutenção das regras, havendo
um voto contrário e uma abstenção. A conselheira Ana Paula Ferreira sugeriu que os dez
primeiros representantes docentes eleitos sejam um de cada Campus, sendo os demais
suplentes chamados de acordo com a composição. O conselheiro Maurício Vieira chamou a
atenção de todos para o assunto que haviam acabado de aprovar: que as regras para as
eleições não seriam alteradas. A Presidente disse que o Conselho deverá fazer os ajustes a fim
de cumprir a lei que especifica, no mínimo, setenta por cento de representação docente. A
conselheira Laura da Fonseca afirmou a necessidade de registrar que o Conselho não está
alterando proporcionalidade. Com relação à situação do Pró-Reitor Cleidi Pinto, explicou a
Presidente que quando o convidou a assumir a Pró-Reitoria de Obras deixou claro ser para fins
administrativos e não políticos, devido ao número de pró-reitores no CONSUNI. Foi ratificada a
representação de quinze titulares docentes, cinco titulares técnico-administrativos e cinco
titulares discentes para o Conselho, e, se houver a necessidade de um rearranjo de composição,
o próprio Conselho decidirá se fará nova eleição ou chama pela ordem da lista. O conselheiro
Felipe Ethur mencionou estar preocupado em não baixar o percentual de representação dos
técnicos e discentes, uma vez que essa representação não está resguardada por lei. A
Presidente esclareceu que sempre se tem usado o mínimo da representação docente. A
Professora Maria Beatriz salientou ainda que a iniciativa de qualquer proposição pode ser de
qualquer conselheiro e, respeitada as origens, pode ser de qualquer estudante ou professor.
Seguiu-se com a discussão a respeito do Calendário. O conselheiro Daniel Nedel disse que não
está claro do porquê se realizar a eleição durante o recesso de Natal. A Presidente esclareceu
não haver há recesso para os TAE, e sim um sistema de revezamento. Disse haver setores da
Universidade que não podem revezar, pois ainda é período letivo. Manifestaram-se as
conselheiras Maristela Sawitzki, Vera Medeiros e Luciana Kopp. A conselheira Vanessa
Espindola insistiu que há sim aulas sendo adiantadas e que os discentes sairão perdendo se a
votação acontecer em janeiro, portanto, solicitou apoio dos conselheiros para que os discentes
não sejam prejudicados. O conselheiro Eloir Míssio lembrou que os Campus com cursos novos
também precisarão eleger coordenadores. O conselheiro Daniel Nedel afirmou haver a
necessidade de justificar por que um prazo tão curto, havendo até vinte e um de janeiro.
Acrescentou não poder usar como argumento o fato de alguns colegas terem adiantado aulas,
pois isso é errado, e o Calendário Acadêmico segue até vinte e um de janeiro de dois mil e doze.
O conselheiro Maicon Pereira reforçou a posição da conselheira Vanessa Espindola dizendo que
a causa dos alunos não estarem nos Campus em janeiro é devido ao processo seletivo utilizado
pela UNIPAMPA, já que a maioria vem de locais bem distantes, dificultando assim a ida e a vinda
num curto espaço de tempo. A conselheira Vanessa Espindola perguntou se não há um sistema
online como o usado para o sistema de avaliação. O conselheiro Luis Eduardo Vieira disse que
verificou alguns softwares livres, mas que entrará em contato com o NTIC para ver sobre essa
possibilidade. A conselheira Ana Paula Ferreira lembrou aos conselheiros que os discentes são
parte daquilo que é construtor de uma universidade, não sendo vistos no Conselho como
receptores de serviços. Insistiu que, ao aceitar que um professor adiante suas aulas,

desrespeitando, inclusive, a legislação, devem ir às coordenações de cursos e até mesmo à
PROGESP reclamar. O conselheiro Andrés Delgado explicou que o importante é cumprir a carga
horária. O conselheiro Marcello Cruz disse que os discentes não têm poder de alterar algumas
coisas. Ressaltou que muitos alunos vêm de longe e querem passar as festas com a família.
Salientou não considerar justo tirar essa oportunidade de alunos cujas famílias são realmente de
muito longe. Afirmou que se os docentes burlam as normas criadas pelo Conselho, o próprio
Conselho também o faz, quando não respeita os prazos. Solicitou então que não sejam feitas
eleições em janeiro de modo a permitir uma maior participação dos docentes nessa eleição. A
Presidente agradeceu a colaboração do conselheiro Marcello, mas destacou que o percentual
total de estudantes da UNIPAMPA que não moram no Estado não ultrapassa vinte e cinco por
cento. Com a palavra, o conselheiro Maurício Vieira disse ser legítima a preocupação dos
discentes, pois demonstra amadurecimento. Também manifestou preocupação com a fala do
conselheiro Andrés Cañedo, o qual disse que um componente curricular ou uma aula prática
podem ser vencidos em uma semana. O conselheiro Maurício ainda questionou se isso não foi
avaliado pela Comissão Local de Ensino e considerado pelo Conselho de Campus. Enfatizou
também que o aluno está sendo usurpado de ter o ensino de qualidade que merece, e que os
alunos de cursos noturnos não têm como fazer antecipações. O conselheiro Daniel Nedel
salientou a importância do Conselho tomar a melhor decisão para a UNIPAMPA. A Presidente
comunicou a possibilidade de se fazer a eleição via internet. Manifestou-se a conselheira Denise
da Silva afirmando poderem ser antecipadas as aulas desde que se mantenha a qualidade e o
que está estipulado no plano de ensino do componente curricular. O conselheiro Luis Eduardo
afirmou ter sido o software livre desenvolvido pela UFRGS, possibilitando assim a votação online.
O conselheiro Miro Bacin salientou que a qualidade de ensino não diminui em função das
antecipações. Reforçando a fala do professor Andrés Cañedo, disse ser importante o convívio
familiar, portanto, concordava com a antecipação de algumas aulas. O conselheiro Marco
Hansen explicou que, no Campus Caçapava, os alunos, inclusive, cogitaram a possibilidade de
abandonarem algumas cadeiras caso não pudessem passar as festas de final de ano em casa.
Disse que conseguiram equalizar o problema antecipando algumas aulas. Os conselheiros
discentes perguntaram se estava garantida a eleição via internet, o que a Presidente confirmou.
Após todas as argumentações dos conselheiros, foi feito o encaminhamento para decisão entre
eleições em dezembro ou em janeiro. A Presidente pediu que os conselheiros favoráveis à
eleição em dezembro, conforme a proposta da Comissão, ajustando-se os dias, manifestassemse. Houve um voto a favor de dezembro, duas abstenções e todos os demais votos a favor de
janeiro. A Mesa sugeriu a segunda semana de janeiro. O conselheiro Marcello Cruz pediu que
aumentassem o número de dias para votação, e chegaram ao consenso de três dias. Definiram
as datas de eleição para os dias dez, onze e doze de janeiro. O Conselho decidiu que a
Comissão Eleitoral Geral ajuste os prazos necessários à eleição para compor o Conselho
Universitário para o próximo ano. A Presidente Maria Beatriz Luce solicitou ao Professor Geder
Parzianello, Coordenador da ACS, divulgar que as eleições dos representações de estudantes,
técnicos e docentes para o CONSUNI serão realizadas dias dez, onze e doze de janeiro, via web,
e que se esperava possa a Comissão aprontar o edital até o dia 30, próxima quarta-feira.O
conselheiro Felipe Ethur afirmou ser necessário conferir autonomia à Comissão Eleitoral Geral
para proceder todas as adaptações necessárias para que as eleições sejam pelo sistema online,
pois surgirão questões decorrentes. O conselheiro Miro Bacin perguntou se será alterado o
sistema de votação nos dias definidos para a eleição, no caso de haver alguma interrupção. A
Professora Maria Beatriz explicou que nesse caso o horário de votação é prorrogado.
Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e trinta e cinco minutos, foi encerrada a Reunião e
lavrada a presente Ata, assinada pela Professora Maria Beatriz Luce, Presidente do CONSUNI, e
por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI. As declarações
completas desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.

