ATA Nº 25 – 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Às nove horas e vinte minutos do dia dezenove de janeiro de dois mil e doze, no Campus Bagé,
reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Ulrika Arns (Presidente); Almir
Barros da Silva Santos Neto (Vice-Presidente); os Diretores das Unidades: Alessandro Gonçalves
Girardi, Carlos Betemps, no exercício da Direção do Campus Bagé; Maximilian Fries, Nádia
Fátima dos Santos Bucco, Eloir Míssio, Maurício Aires Vieira, Daniela Vanila Nakalski Benetti,
Elisângela Pessoa, no exercício da Direção do Campus São Borja; Nara Rejane Zamberlan dos
Santos e Carlos Maximiliano Dutra. Os representantes das Comissões Superiores: Paulo
Fernando Duarte Filho, da CSE; José Pedro Rebés Lima, da CSP; e Silvia Luci de Almeida Dias
da CSExt; os Pró-Reitores: Everton Bonow, Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Vanessa Rabelo
Dutra, Eduardo Ceretta Moreira, Elena Billig Mello, Simone Barros de Oliveira, Vera Lúcia Cardoso
Medeiros e Ricardo José Gunski; os Docentes: Tisa Echavarria Leite, Ana Paula Lüdtke Ferreira,
Jefferson Marçal da Rocha, Maristela Cortez Sawitzki, Daniel Luiz Nedel, Marco Antonio Fontoura
Hansen, Andrés Delgado Cañedo, Cátia Rosana Dias Goulart, Clevison Luiz Giacobbo, Adriano
Luis Schünemann e Miro Bacin. Os Técnico-Administrativos: Carlos Arthur Saldanha Dias, Felipe
Batista Ethur, Roger Cristiano Baigorra Machado e Márcio Pereira Cordeira. Os Discentes:
Gabriela dos Santos Martins, Marcello Silva Cruz, Maicon Venes Pereira, Vanessa Dias Espindola
e Darlionei Andreis. A Presidente Ulrika Arns iniciou a Reunião dando posse às novas
conselheiras: a Pró-Reitora de Graduação, Professora Elena Maria Billig Mello, e a Pró-Reitora de
Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação, Professora Vanessa Rabelo Dutra.
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. A conselheira Simone Oliveira
fez um breve relato informando sobre o andamento dos programas estudantis e sobre a abertura
de edital desses programas. A respeito do Processo Seletivo de Indígenas, a conselheira informou
que aconteceu em Uruguaiana uma reunião para dialogar com os coordenadores de curso a
questão do professor tutor e do aluno monitor. Informou que já está marcada para o final de
fevereiro uma reunião, com os NUDE e com os professores tutores, de formação e de pactuação
do processo de acompanhamento dos indígenas na Instituição. Também comunicou que no dia
vinte cinco de janeiro haverá uma reunião com os caciques, na região de Passo Fundo, para
informar sobre o que a UNIPAMPA oferecerá para a permanência dos índios na Instituição. Com
relação ao Plano de Assistência Estudantil, afirmou a necessidade de se recriar uma comissão
para tratar do assunto. Salientou ser a perspectiva da PRAEC, a partir da reconstituição da
Comissão, que o tema seja votado no CONSUNI em até dois meses. O conselheiro Marcello Cruz
comentou sobre as Bolsas PBP e PBDA. Afirmou que os alunos gostariam de participar do
processo de construção dos editais. A conselheira Simone explicou que o Edital está sendo
trabalhado com todas as assistentes sociais e que o diálogo pode ser feito com elas. A Professora
Ulrika Arns disse que estava surpresa com a colocação do conselheiro Marcello porque há uma
comissão relacionada aos programas de Bolsas formada com a participação de dois discentes. O
conselheiro Marcello explicou que a estrutura multicampi inviabiliza muitas ações; considerou
difícil reunir vários estudantes para discutir. A Presidente enfatizou a necessidade da UNIPAMPA
garantir que ocorram esses encontros. Mencionou a proposta de realizar um Seminário de
Assistência Estudantil com foco na discussão a respeito das bolsas, da moradia estudantil e do
restaurante universitário. Logo após, a conselheira Vera Medeiros fez uma explanação sobre as
Normas de Extensão. Disse que essa regulamentação deve ser apresentada a partir da posse dos
próximos conselheiros. Na sequência, a Presidente colocou em votação a proposta de que a
Comissão de Relações Universidade-Sociedade, a Comissão de Regimentos e Normas e a
Comissão de Planejamento e Orçamento sejam eleitas na próxima reunião ordinária. Os
conselheiros foram favoráveis à proposta.

Foi aberto espaço para inclusão de assuntos gerais na pauta: A conselheira Nádia Bucco propôs a
discussão sobre a data da próxima Reunião do CONSUNI; o conselheiro Maicon Venes Pereira
sugeriu a discussão sobre as disciplinas de período especial; a conselheira Ana Paula Ferreira
pediu a inclusão de tema envolvendo uma terminologia do Regimento.
Assunto: Apreciação da Ata da 24ª Reunião Ordinária. Origem: Secretaria do CONSUNI.
Decisão do Conselho: Aprovada com três abstenções.
Assunto: Pareceres da Comissão de Convênios (Relações Universidade-Sociedade),
conselheiros Daniela Benetti, Felipe Ethur, Jefferson Marçal da Rocha e Lucas Genésio Silveira.
Processo: 23100.001743/2011-35. Origem: Campus São Gabriel. Objeto: Acordo de
Cooperação e Convênio com a Prefeitura Municipal de Agudo objetivando o desenvolvimento de
projeto de pesquisa sob o título “Biodiversidade e distribuição de Bryophyta em Mata Atlântica no
município de Agudo. Relatoria: Comissão de Convênios. Parecer 1/2012: Favorável à aprovação
do Acordo de Cooperação e Convênio. Processo: 23100.002087/2011-98. Origem: Campus
Uruguaiana. Objeto: Convênio com a Prefeitura Municipal de Uruguaiana objetivando o
desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão em assistência farmacêutica –
referente ao Acordo de Cooperação 05/2009, assinado em 08/07/2009. Relatoria: Comissão de
Convênios. Parecer 2/2012: Favorável à aprovação do Convênio. Processo:
23100.002141/2011-03 – Apreciação ad referendum. Origem: Gabinete da Reitora e Gestão
Executiva do PampaTec. Objeto: Convênio com a Secretaria de Estado Ciência, Inovação e
Desenvolvimento Tecnológico – RS visando a conjugação de esforços para viabilizar a
implementação de projeto aprovado no âmbito da chamada pública SCIT 01/2011 vinculado às
ações do Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos – Pgtec. Relatoria: Comissão
de Convênios. Parecer 3/2012: Favorável à aprovação do Convênio. Logo após, solicitou-se a
inclusão dos pareceres de mais três processos, com o que os conselheiros concordaram.
Processo: 23100.000034/2011-32. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Convênio com a
Prefeitura Municipal de Alegrete objetivando o projeto urbanístico da Av. Tiarajú, no município de
Alegrete. Relatoria: Comissão de Convênios. Parecer 4/2012: Favorável à aprovação do
Convênio. Processo: 23100.002149/2011-61. Origem Campus São Gabriel. Objeto: Acordo de
Cooperação com o Instituto Cultural e Educacional Harmonia Gabrielense objetivando o
desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas
áreas científica, cultural e tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos.
Relatoria: Comissão de Convênios. Parecer 5/2012: Favorável à aprovação do Acordo.
Processo: 23100.001414/2009-70. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Convênio com a Usina
Hidroelétrica Nova Palma Ltda. e com a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul objetivando o desenvolvimento de um programa especial de mútua cooperação e
administração do projeto intitulado: “Desenvolvimento de Algoritmos e Software para Localização
de Faltas nas Redes de Distribuição da Nova Palma Energia”. Relatoria: Comissão de Convênios.
Parecer 6/2012: Favorável à aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: A Presidente
propôs a votação dos três primeiros pareceres, sendo votados e aprovados por UNANIMIDADE.
Em seguida, fez-se a votação dos outros três pareceres, sendo também aprovados por
UNANIMIDADE.
Assunto: Análise e Apreciação de Cursos de Pós-Graduação. Processo: 23100.001140/2011-33.
Origem: Campus Jaguarão. Objeto: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização em
Culturas, Cidades e Fronteiras. Relator: Cons. Paulo Fernando Duarte Fº que fez a leitura do
parecer. Parecer da Comissão Superior de Ensino: Favorável à aprovação do Curso. O
conselheiro Mauricio Vieira enfatizou ter havido uma solicitação da comunidade por esse curso,
considerando o trabalho desenvolvido pelo Campus Jaguarão, e disse acreditar que esse curso
fortalecerá o Campus e a Universidade. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE.
Processo: 23100.001142/2011-22. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: Curso de PósGraduação em nível de Especialização em Enfermagem na Saúde da Mulher. Relator: Cons.
Paulo Fernando Duarte Fº. Parecer da Comissão Superior de Ensino: Favorável à aprovação
do Curso. A conselheira Silvia Dias disse que o Curso preenche uma lacuna na cidade sendo a

sua aprovação necessária. O conselheiro Carlos Dutra informou que foram atendidas as
solicitações do Parecer. Decisão do Conselho: Aprovado com uma abstenção e com um voto
contrário. Processo: 23100.001149/2011-44. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Curso de PósGraduação em nível de Especialização em Prática e Ensino de Física. Relator: Cons. Paulo
Fernando Duarte Fº. Parecer da Comissão Superior de Ensino: Favorável à aprovação do
Curso. O conselheiro Alessandro Girardi destacou que o Curso é uma consequência do primeiro
curso de especialização montado em Alegrete, sendo uma demanda da sociedade. Decisão do
Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001150/2011-79. Origem: Campus
Alegrete. Objeto: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização em Engenharia
Econômica. Relator: Cons. Paulo Fernando Duarte Fº. Parecer da Comissão Superior de
Ensino: Favorável à aprovação do Curso. O conselheiro Alessandro Girardi disse que o Curso foi
proposto por professores com especialização nessa área. Também salientou que o Campus
Alegrete contará com a participação de docentes do Campus Santana do Livramento. Decisão do
Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE.
Assunto: Resultado das Eleições para os cargos de representação docente, discente e técnicoadministrativa no CONSUNI: Homologação. Comissão Eleitoral Geral: Cons. Maurício Aires
Vieira (Presidente), Nádia Bucco, Carlos Arthur Dias, Jefferson Marçal da Rocha, Vanessa
Espindola, Luis Eduardo Vieira e o servidor Evelton Machado. O Presidente da Comissão Eleitoral
Geral, conselheiro Maurício Vieira, explicou os motivos que não permitiram que a eleição para o
CONSUNI fosse via web. A seguir fez a leitura dos eleitos para o Conselho Universitário por
ordem de classificação. Docentes titulares: Paulo Rodinei Soares Lopes, Miriane Lucas Azevedo,
Carmen Regina Dorneles Nogueira, Igor Poletto, Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Cristian Ricardo
Wittmann, Maristela Cortez Sawitzki, Eliana Mourgues Cogoy, Régis Sebben Paranhos, Leonardo
Bidese de Pinho, Mário Jesus Tomas Rosales, Franck Maciel Peçanha, Hector Cury Soares,
Roberlâine Ribeiro Jorge, Hélvio Rech; Docentes suplentes: Miro Luiz dos Santos Bacin, Sérgio
Meth, Domingos Sávio Campos de Azevedo. Técnico-Administrativos titulares: Edgar Salis Brasil
Neto, Reinaldo Vagner Charão Ferreira, Diogo Alves Elwanger, Emerson Oliveira Rizzatti, Laura
Santos da Cunha. Técnico-Administrativos suplentes: Paulo de Tarso Irizaga Pereira, Jucenir
Garcia da Rocha, Ida Maria de Oliveira, Doris de Souza Santana e Simone Prior Prietsch.
Discentes titulares: Emilene Oliveira de Bairro, Maicon Venes Pereira, Grégory de Sá Batista,
Marcello Silva Cruz e Tiago José de Santana Junior; Discentes suplentes: Sara Moreno Cyrino
Carvalho, Helena Brocardo Comin, Rodrigo Paidano Alves, Flávio Vieira da Silva Junior e Dandara
Fidélis Escoto. A Presidente do Conselho registrou preocupação em relação a haver somente três
docentes suplentes. O conselheiro Marcello Cruz disse não considerar que a eleição tenha sido
um sucesso, destacando o não cumprimento dos sessenta dias necessários para a eleição. O
segundo ponto apontado como falho pelo conselheiro foi a falta de comunicação. Disse que
passou dois e-mails para a CEG e não obteve resposta. Falou também das abstenções e da
grande quantidade de votos nulos. Salientou ainda a falta de informações detalhadas quanto ao
resultado das eleições. Mencionou a necessidade de um site para os candidatos disponibilizarem
suas propostas. Falou que o caráter multicampi inviabiliza a convivência entre os alunos. Também
sugeriu um número maior de urnas nas próximas eleições. O conselheiro Maicon Venes Pereira
solicitou que a Comissão responda às denúncias feitas em relação ao processo eleitoral.
Demonstrou preocupação também com o fato de o Campus Alegrete estar sem representação
discente no Conselho de Campus. Questionou se é possível haver reunião do Conselho de
Campus sem haver representante de uma das categorias. A conselheira Ana Paula Ferreira disse
também ter interesse em saber os resultados por Campus. Sobre os votos nulos, considerou que
demonstra a discordância com os candidatos. A respeito do questionamento do conselheiro
Maicon, a conselheira Ana Paula afirmou não ser ideal, mas sim ser possível, reuniões sem a
representação discente. Lembrou que a legislação exige participação de pelo menos setenta por
cento de docentes. O conselheiro Carlos Arthur Dias sugeriu que a partir da posse dos novos
conselheiros seja formada uma Comissão Eleitoral Geral para tratar das eleições dos próximos
quatro anos. O conselheiro Miro Bacin lamentou a falta de um espaço de divulgação das eleições
na página da Universidade. Demonstrou preocupação com o futuro do Conselho Universitário pela
escassez de suplentes docentes. O conselheiro Clevison Luiz Giacobbo defendeu a possibilidade

de se votar em mais de um candidato do mesmo Campus. O conselheiro Jefferson Marçal da
Rocha disse que esse processo eleitoral ficou muito longe do ideal. Considerou que a anulação
dos votos e a votação em branco podem estar relacionadas com os erros cometidos pelo
Conselho Universitário. Afirmou que deve ser altamente aperfeiçoado o processo democrático
para não comprometer a legitimidade do Conselho. O conselheiro Marcello Cruz enfatizou a
necessidade de haver divulgação dos termos de compromisso dos candidatos. Solicitou também a
revisão das resoluções vigentes. O conselheiro Miro Bacin propôs realizar uma nova eleição. A
Presidente do Conselho ressaltou que há três reuniões o assunto vem sendo discutido com a
preocupação de todos os conselheiros e que deliberaram pela eleição. Sugeriu ainda que o
debate entre candidatos aconteça por Unidade e quem sabe ainda por curso. O Presidente da
CEG, conselheiro Maurício Vieira, disse que o processo eleitoral foi sim deflagrado com sessenta
dias de antecedência. Lembrou também que todos os e-mails com solicitações foram respondidos,
bem como foram disponibilizados telefones pessoais para as comissões eleitorais locais.
Considerou importante caber a cada categoria no período de campanha explicar os processos a
sua categoria e publicizar as regulamentações que regeram o pleito. Quanto ao questionamento
do conselheiro Maicon sobre a denúncia nas eleições para o CONSUNI no Campus Alegrete, o
conselheiro Maurício Vieira relatou que o comunicado da Comissão Eleitoral Local de Alegrete foi
de que no início do primeiro dia constatou-se haver dois cartazes de um candidato que não
estavam no dia anterior e também haver um aluno distribuindo folhetos. Ressaltou que a
Comissão Eleitoral Local imediatamente retirou os cartazes e solicitou que o aluno parasse de
distribuir os folhetos, o qual então acatou o pedido. Salientou que a Comissão Eleitoral Geral não
entendeu ter existido um prejuízo ao pleito e às demais categorias. A conselheira Nádia Bucco
lembrou que, em reuniões anteriores, a própria Comissão havia sugerido que as eleições
ocorressem em março, sendo essa proposta entendida como um prejuízo maior. Como
conselheira, considerou os votos nulos extremamente preocupantes, refletindo algo muito mais
grave. Entendeu que a falta de compreensão das normas e da interpretação adequada das
normas foi o que ocasionou esse grande número de votos nulos. Destacou a necessidade de
haver esclarecimento sobre o Regulamento. O conselheiro Marcello Cruz relatou que o e-mail
respondido pelo conselheiro Maurício Vieira não foi enviado pelo próprio conselheiro. O
conselheiro Marcello disse que seus e-mails só são respondidos quando os envia à Secretária do
CONSUNI ou à Reitora e fez a leitura dos e-mails por ele enviados. A Presidente afirmou que a
Secretaria do CONSUNI recebeu os e-mails e os encaminhou à Comissão para que os
respondesse. Manifestou concordância com a reclamação do conselheiro e disse que a questão
da comunicação faz parte da plataforma dessa Reitoria, reforçando a importância de haver um site
voltado às eleições. A Presidente solicitou que o Campus Alegrete providencie a participação
democrática no Conselho de Campus. Na sequência, colocou-se em votação a homologação dos
candidatos eleitos. Decisão do Conselho: Aprovado com uma abstenção.
Em seguida, a Presidente perguntou ao Conselho se seria melhor fazer um intervalo e retornar às
discussões às treze horas e trinta minutos ou dar início à discussão da alocação de vagas
docentes. Registrou que às treze e trinta realizará uma colação de grau em Gabinete, portanto,
caso se decida pelo intervalo, o Vice-Presidente, Professor Almir Barros da Silva Santos Neto,
presidirá o início da Reunião. A conselheira Ana Paula sugeriu que a Sessão não fosse
interrompida naquele instante e que se antecipasse a discussão dos assuntos gerais. Os
conselheiros concordaram com inversão da pauta e com a continuidade da Reunião.
Assuntos Gerais: A conselheira Nádia Bucco sugeriu que a Reunião de fevereiro seja transferida
para a primeira semana de março. Na sequência, a conselheira Elena Billig Mello falou sobre o
Seminário para os docentes. Manifestaram-se sobre a realização do Seminário os conselheiros
Miro Bacin, Andrés Cañedo, Ana Paula Ferreira, Felipe Ethur e Clevison Giacobbo. A conselheira
Maristela Sawitzki propôs a consulta aos docentes sobre o local do Seminário, já que é um evento
para qualificação do corpo docente e, democraticamente, todos devem ser consultados. A
conselheira Elena disse que as avaliações dos seminários anteriores serviram de embasamento
para as decisões referentes ao evento. Enfatizou que por uma questão de tempo não há como se
modificar a programação e o local. A Professora Ulrika Arns sugeriu que uma das mesas-

redondas poderia ser sobre a metodologia do próprio seminário. Destacou a importância de que
no próprio evento se crie o grupo responsável por pensar o próximo seminário. O conselheiro
Jefferson Marçal da Rocha questionou o custo/benefício do Seminário. Propôs que não seja
realizado o Seminário de Formação Docente. Manifestaram-se também os conselheiros Ana
Paula, Miro Bacin e Marcello Cruz. A Reitora salientou que o uso do recurso público é uma
preocupação da Reitoria, mas que o seminário de formação é fundamental para a formação dos
docentes e para a qualificação do ensino e que é preciso garantir que os seminários se efetivem
em benefício para a Universidade. Às doze horas e quarenta minutos foi interrompida a Reunião.
Às quatorze horas e trinta minutos a Sessão foi reiniciada. A Presidente pediu que fosse analisada
a pertinência de mudança da data da Vigésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho, uma vez
que o que estava em pauta era a mudança da data da reunião e se esta estaria atrelada à data do
seminário. A conselheira Ana Paula sugeriu que a 26ª Reunião do CONSUNI seja realizada no
mesmo dia do Seminário dos Ingressantes. A conselheira Nádia Bucco concordou com a
proposição da conselheira Ana Paula. A Presidente explicou que a proposta é que a próxima
Reunião do CONSUNI ocorra ou dia sete ou dia nove de março. O conselheiro Carlos Arthur
solicitou que a organização do evento explicasse sobre o que está sendo feito para a organização.
A conselheira Elena Billig Mello falou sobre a organização. A conselheira Maristela Sawitzki
reforçou a importância de consultar os docentes quanto ao Seminário. Também sugeriu que o
processo de votação para diretores já seja online com a ajuda do NTIC. A sugestão da Mesa é
que esse assunto seja pauta das primeiras reuniões do novo colegiado. O conselheiro Marco
Antonio Hansen propôs que seja outorgado aos professores Maria Beatriz Luce e Norberto
Hoppen o título honorífico tão logo esse assunto esteja normatizado. Em seguida, colocou-se em
votação a realização da Vigésima Sexta Reunião do CONSUNI dia sete de março, sem alteração
da Vigésima Sétima Reunião dia vinte e dois de março. Em votação, a proposta foi aprovada por
UNANIMIDADE.
Assunto: Alocação de Vagas Docentes. Relatoria: Comissão de Alocação de Vagas, Almir
Barros da Silva Santos Neto, Ana Paula Ferreira, Andrés Cañedo, Carlos Dutra, Daniela Benetti,
Denise Teresinha da Silva, Eloir Míssio, Maicon Venes Pereira, Marco Hansen e Maurício Vieira.
Os conselheiros Ana Paula Ferreira e Andrés Cañedo foram convidados a fazerem uma
explanação a respeito do assunto. A conselheira Ana Paula disse que recentemente saiu uma
portaria do Ministério da Educação especificando qual o banco de docentes equivalentes da
UNIPAMPA. A conselheira disse haver duas alternativas: distribuir vagas e distribuir banco de
vagas para os Campus, os quais poderiam então determinar quanto desse banco usariam para
docentes efetivos e quanto usariam para substitutos. Ressaltou que a Comissão não conseguiu
chegar a termo em um modelo que estivesse maduro o suficiente para ser discutido na Sessão. A
conselheira Claudia Tôndolo apresentou simulações sobre a alocação de vagas docentes. A
conselheira Ana Paula afirmou que não se procura equalizar o número de alunos por professor,
mas sim equalizar a carga horária de ensino. Salientou o objetivo de construir um modelo não só
para distribuição de vagas, mas também para captação de vagas. Contudo, disse que um modelo
como esse precisa de mais tempo para ser pensado e elaborado. A proposta da Comissão é que
seja usado o modelo antigo, mas não distribuindo todas as vagas disponibilizadas. Assim serão
distribuídas mais trinta e nove vagas. Em seguida, apresentou dados relacionados à alocação de
vagas. A conselheira Maristela Sawitzki defendeu que se deve estar bem fundamentada a
distribuição de vagas, evitando-se uma luta por vagas entre os Campus. Para a conselheira Ana
Paula é preciso trabalhar com modelos que favoreçam os preceitos do Projeto Institucional da
UNIPAMPA, como o de inclusão de alunos. A conselheira Maristela Sawitzki sugeriu que se faça
uma projeção das alocações de vagas até dois mil e treze. O conselheiro Marco Hansen frisou
que se deve construir um modelo de alocação justo e igualitário. A Reitora perguntou à Comissão
e aos demais conselheiros sobre a pertinência de alguns membros permanecerem na atual
Comissão e de se fazer uma portaria nomeando uma comissão provisória até a posse dos novos
conselheiros, uma vez que os conselheiros Ana Paula Ferreira, Andrés Cañedo e Marco Antonio
Hansen estão com seus mandatos se encerrando e também continuam muito envolvidos com as
atividades nas suas respectivas Unidades. Houve a concordância de todo Conselho. Em seguida,
colocou em votação a proposta de alocação de vagas trazida pela Comissão. Decisão do

Conselho: Aprovada por UNANIMIDADE. O Vice-Presidente solicitou às Direções das Unidades
que ao definirem os perfis das vagas os encaminhem para a Divisão de Concursos do Gabinete,
possibilitando a abertura do Edital o mais rápido possível.
Assuntos Gerais: Comissão de Coleta Seletiva Solidária: O conselheiro Jefferson Marçal fez um
relato da Reunião realizada no dia anterior em São Gabriel com representantes de todos os
Campus com exceção de representantes do Campus Jaguarão. Verificaram um problema comum
a todas as unidades ao não conseguirem cumprir o Decreto 5.940, de vinte e cinco de outubro de
dois mil e seis, que institui a separação dos resíduos recicláveis, tendo as instituições obrigação
de destinar esses resíduos para uma associação de catadores. De acordo com o conselheiro,
nenhum dos Campus conseguiu cumprir essa determinação. Afirmou que isso se deve ao fato de
que as associações de catadores não têm estrutura compatível para realizar a logística, e a
maioria das cidades com Campus da UNIPAMPA não possuem associações de catadores.
Comunicou a indicação do servidor Luiz Guilherme Fogaça Thormann para assumir a Presidência
da Comissão. Na sequência, o conselheiro Maicon Venes Pereira expôs sobre a desmotivação
discente relacionada à UNIPAMPA. Relatou descaso por parte da Coordenação do Curso de
Engenharia Elétrica quanto à oferta de disciplinas nas férias. Mencionou o caso de professores
que não ministram todas as aulas que deveriam e depois cobram exercícios dos alunos como
forma de compensar as aulas não ministradas. Também informou que há professores ministrando
aula em língua estrangeira dificultando ainda mais o entendimento por parte dos alunos. Salientou
o descrédito do NUDE no Campus Alegrete, que embora se empenhe em busca de soluções, os
problemas não estão sendo resolvidos. Nesse sentido, questionou se realmente a preocupação
dos docentes é a qualidade de ensino. Enfatizou que, como representante discente, é sua
obrigação trazer ao Conselho o que está acontecendo no Campus Alegrete. O conselheiro
Marcello Cruz esclareceu que muitos discentes não falam sobre os problemas com medo de
represálias. Salientou que, muitas vezes, o professor, por mais que domine o conteúdo, não
consegue repassar o conhecimento à turma. Destacou que o professor deve cumprir sua parte
para poder cobrar dos alunos. A conselheira Elena Billig Mello disse que nesses depoimentos dos
discentes fica clara a necessidade de se fazer o Seminário dos Docentes. Sobre os NUDE,
salientou serem núcleos recentes e que estão se estruturando, necessitando de apoio e de um
olhar mais didático, e afirmou que a PROGRAD dará esse enfoque. A Presidente considerou que
a origem dos apontamentos do conselheiro Maicon foram quanto à oferta de disciplinas.
Esclareceu que a política de ofertas de disciplinas em período de férias ajuda a diminuir o período
de permanência do aluno na Universidade. Ressaltou que isso também precisa ser uma política
da UNIPAMPA. Falou da necessidade da Instituição ser solidária para a permanência e conclusão
de curso por parte dos alunos. Enfatizou ainda a importância da prática e da qualificação
pedagógica. Quanto às colocações dos conselheiros discentes, o conselheiro Miro Bacin afirmou
a necessidade de informar o Conselho de Campus o qual remeterá à Comissão de Ensino Local.
Sugeriu que essas questões voltem para o Campus e que haja uma linha comum de ação em
todas as Unidades. O conselheiro Paulo Fernandes Duarte Filho lembrou que também devem ser
revistos os PPC. Considerou haver uma distorção do entendimento do período especial, o qual
disse não ser para recuperar ou adiantar disciplina, a não ser em caso de alguma situação
excepcional. Salientou que é preciso definir a função do período especial. A conselheira Ana
Paula disse que mais do que essa questão de período especial, deve-se trabalhar mais a oferta,
principalmente quando a disciplina é pré-requisito. Para a conselheira, as disciplinas com alto
índice de reprovação devem ser ofertadas todos os semestres. Salientou que disciplinas de
período especial são para casos bem específicos. Manifestou também a necessidade das Normas
da Graduação serem revistas. O conselheiro Alessandro Girardi explicou que a Comissão de
Ensino do Campus Alegrete tem se posicionado em não ofertar disciplinas ou ofertar poucas
disciplinas no período de verão. Sobre os problemas envolvendo os coordenadores, comunicou
que tem se tentado contornar via NUDE. Contudo, afirmou que o NUDE não tem dispositivos
suficientes para resolver essas questões; dessa maneira, afirmou a importância de esse órgão ter
mais autonomia de atuação. O conselheiro Maicon Venes disse estar ciente de que alguns alunos
não se esforçaram ou foram responsáveis o suficiente durante os semestres letivos, contudo
destacou que muitos outros alunos que se dedicaram e não conseguiram ser aprovados estão

dispostos a abrir mão das férias para poderem realizar o regime especial. O conselheiro Maurício
Vieira considerou o encaminhamento desse assunto equivocado, uma vez que deveria vir ao
CONSUNI por parte da PROGRAD, no caso dessa não conseguir solucionar a demanda. O
conselheiro Marcello Cruz afirmou então não compreender qual a finalidade do período especial.
Disse haver um problema no processo de ensino e que isso deve ser corrigido institucionalmente.
O Vice-Presidente afirmou que o encaminhamento desse tema será dado pela PROGRAD. Logo
após, a conselheira Elena Billig Mello falou a respeito do SiSU. Informou que houve um
crescimento considerável das inscrições. Em comparação: em dois mil e oito foram sete mil e
duzentas inscrições, enquanto em dois mil e doze o número de inscrições ficou próximo de
quarenta mil. Comunicou que se iniciava o período de matrículas com orientações da PROGRAD
e das Secretarias Acadêmicas. Salientou que, até aquele momento, o processo corria
normalmente. Lembrou já não serem três processos de matrículas, mas apenas dois, por
determinação do Ministério da Educação. O conselheiro Miro Bacin enfatizou a importância de dar
atenção ao portal da UNIPAMPA, pois é por meio do site que os alunos de outros estados se
informam a respeito da Instituição. Nesse sentido, a conselheira Elena informou ter sido criada
uma página específica para o SiSU no portal da UNIPAMPA. Na sequência, definiram-se os locais
das próximas reuniões do CONSUNI. A próxima, dia sete de março, será em Bagé. Os outros
locais e datas: vinte e dois de março – Campus São Borja; vinte e seis de abril – Campus
Jaguarão; trinta e um de maio – Campus Caçapava do Sul; vinte e oito de junho – Campus São
Gabriel; vinte e seis de julho – Campus Itaqui; trinta de agosto – Santana do Livramento; vinte e
sete de setembro – Dom Pedrito; vinte e cinco de outubro – Alegrete; vinte e nove de novembro –
Uruguaiana; treze de dezembro – Bagé. Passando ao próximo assunto, a Reitora falou sobre o
Professor Cláudio Vinícius de Senna Gastal Júnior do Campus São Gabriel, recentemente
falecido. Manifestou a importância de uma homenagem por parte do Conselho ao trabalho do
Professor Gastal na Universidade, que provavelmente será encaminhado pelo Campus São
Gabriel. Também falou sobre o título honorífico para a ex-Reitora, Professora Maria Beatriz Luce,
e ao então Vice-Reitor, Professor Norberto Hoppen. A conselheira Ana Paula pediu para que
sejam incluídos na homenagem o ex-conselheiro Luiz Osório Rocha dos Santos, bem como outras
pessoas que trabalharam na implantação da UNIPAMPA. O conselheiro Marco Hansen disse que
a ideia é que todos os integrantes que contribuíram para a implantação da Universidade sejam
homenageados. A conselheira Ana Paula, esclarecendo que não conheceu o Professor Gastal,
disse não se sentir à vontade de votar uma homenagem pós-morte, defendendo que as pessoas
devem ser homenageadas por mérito. Sugeriu que a decisão sobre as homenagens sejam feitas
numa próxima reunião, havendo inclusive uma apresentação a respeito dos possíveis
homenageados para que assim as pessoas saibam de quem se tratam. A Professora Ulrika Arns
esclareceu que as solicitações de homenagens devem ser encaminhadas ao Conselho e que a
votação poderia ser feita na presente reunião ou na próxima. A conselheira Maristela Sawitzki
disse que muitas pessoas se envolveram e continuam trabalhando e que devem ser também
homenageadas. Defendeu o estabelecimento de critérios para a escolha dos homenageados. O
conselheiro Jefferson Marçal da Rocha sugeriu que a votação seja levada para a próxima reunião,
com a formação de uma comissão. Sugestão que foi aceita pelos conselheiros. Em seguida, o
conselheiro Carlos Arthur disse que desde dois mil e dez estão pendentes as Normas de
Avaliação, e como membro da Comissão quer deixar registrado que os conselheiros empossados
ficam com o compromisso de resolver essa questão. Na sequência, a Presidente solicitou uma
salva de palmas a todos os conselheiros que se despediam, e pediu para que não se
esquecessem da função deles de controle social e para que continuassem, de alguma forma,
participando.
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e quarenta minutos, foi encerrada a Reunião e
lavrada a presente Ata, assinada pela Professora Ulrika Arns, Presidente do CONSUNI, e por
mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do CONSUNI. As declarações completas
desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.

