ATA Nº 38 – 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Às nove horas e dez minutos do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze, no
Auditório do Campus Caçapava do Sul, reuniu-se o Conselho Universitário da
UNIPAMPA. Presentes: Ulrika Arns, Presidente; Almir Barros da Silva Santos Neto,
Vice-Presidente; os Diretores das Unidades: Alessandro Girardi, Fernando Junges,
Marco Antônio Fontoura Hansen, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Cleber Maus
Alberto, representando a Direção do Campus Jaguarão; Carmen Regina Dorneles
Nogueira, Kamilla Raquel Rizzi, representando o Campus Santana do Livramento;
Ronaldo Bernardino Colveiro, Valdir Marcos Stefenon, João Cleber Theodoro de
Andrade; a representante da Comissão Superior de Extensão, Silvia Luci de Almeida
Dias; os Pró-Reitores: Everton Bonow, Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Vanessa
Rabelo Dutra, Daiana Silva de Ávila, em substituição ao Pró-Reitor de Pesquisa;
Elena Maria Billig Mello, Simone Barros de Oliveira e Ricardo Gunski; os Docentes:
Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Frank Maciel Peçanha, Hélvio Rech, Igor Poletto,
Leonardo Bidese de Pinho, Mário Jesus Tomas Rosales, Maristela Cortes Sawitzki,
Miriane Lucas Azevedo, Régis Sebben Paranhos, Roberlaine Ribeiro Jorge, Sérgio
Meth e Domingos Sávio de Azevedo; os Técnico-Administrativos: Diogo Elwanger,
Edgar Salis Brasil Neto, Émerson Oliveira Rizzatti, Laura Santos da Cunha e Paulo
de Tarso Irizaga Pereira; os Discentes: Emilene Oliveira de Bairro e Maicon Venes
Pereira. A Presidente iniciou a Sessão fazendo a leitura do termo de posse e
empossando os novos Diretores como membros do Conselho Universitário: Campus
Itaqui: Professor Cleber Maus Alberto; Representante do Campus Santana do
Livramento: Professora Kamilla Raquel Rizzi; Campus São Borja: Professor Ronaldo
Bernardino Colvero; Campus São Gabriel: Professor Valdir Marcos Stefenon;
Campus Uruguaiana: Professor João Cleber Theodoro de Andrade.
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI. A Presidente
comunicou terem recebido a liberação da verba para as dez casas de estudantes e
para as cinco bibliotecas que ainda faltam ser construídas na Universidade. A seguir,
a conselheira Simone Barros de Oliveira apresentou a proposta de moradia
estudantil da UNIPAMPA, a qual é denominada de João de Barro. Salientou que nos
campi menores a moradia será atendida na sua totalidade, já, nos campi maiores,
alguns estudantes ficam nas casas de estudantes e outros recebem bolsa para
ajudar nos custos. Conforme apresentou a conselheira, será uma casa em cada
Campus, sendo apartamentos com acomodação para quatro pessoas, tendo cada
aluno uma bancada para estudo, havendo a perspectiva de noventa alunos por
casa. O conselheiro Mário Rosales perguntou se as casas de estudante beneficiarão
exclusivamente os alunos da graduação. A Presidente disse que, num primeiro
momento, serão atendidos novecentos estudantes de graduação, mas destacou
estarem planejando para também abrigarem os alunos em mobilidade entre os
campi. Enfatizou a necessidade das casas estudantis como forma de permanência
dos discentes na UNIPAMPA. A conselheira Simone falou também da minuta do
Programa de Assistência Estudantil. Disse que querem uma política de assistência
estudantil com qualidade e que atenda toda a Universidade. A conselheira Vanessa
Dutra contribuiu com a explanação acerca do projeto das casas estudantis. O

conselheiro Régis Paranhos considerou a importância de ter apartamentos
individualizados. Afirmou ser favorável a que os alunos paguem um valor, por mais
ínfimo que seja, para morarem nas casas estudantis. Também questionou a respeito
da possibilidade das casas serem construídas fora dos campi. O conselheiro Mário
considerou que em vez de haver uma cobrança financeira que sejam exigidas boas
notas e aprovação nas disciplinas por parte do aluno morador da casa de estudante.
Na sequência, passou-se a tratar da Ouvidoria. A Ouvidora da Universidade,
Roseane Langaro, apresentou o trabalho da Ouvidoria. Falou da finalidade de
manter um canal adicional entre o cidadão e a Universidade, garantindo resposta às
manifestações. Salientou que será formado um grupo de trabalho para trabalhar na
proposta de Regimento da Ouvidoria. Também destacou não caber à Ouvidoria
realizar investigação ou fazer diligência, e sim dar orientação. Por último, apresentou
gráficos com os números relativos aos trabalhos no setor. O conselheiro Mário
Rosales sugeriu caracterizar o que são dúvidas e reclamações. A Ouvidora
esclareceu ao conselheiro que as principais dúvidas estarão especificadas no
relatório. Logo após, a Presidente convidou os conselheiros interessados a
participarem do grupo de trabalho para o Regimento da Ouvidoria. O conselheiro
Hélvio Rech se propôs a participar do grupo de trabalho do Regimento. O nome da
conselheira Vera Medeiros foi indicado por ter participado do projeto de implantação
da Ouvidoria. Na sequência, o conselheiro Edgar Salis Brasil Neto comentou sobre a
comissão criada para trabalhar o assunto da acessibilidade na UNIPAMPA. Informou
que o relatório será encaminhado aos conselheiros e pediu a eles uma leitura
detalhada do documento. De acordo com o conselheiro, na próxima Reunião, a
servidora Gilvane Belem Correia fará a apresentação do relatório. Dando
prosseguimento à Sessão, o conselheiro Dando prosseguimento à Sessão, o
conselheiro Carlos Dilli falou sobre o SiSU e trouxe o resultado da chamada
realizada utilizando a lista de espera. Informou terem dividido a lista de espera em
duas partes: ações afirmativas e ampla concorrência. Cientificou serem cerca de dez
mil candidatos para cerca de mil e seiscentas vagas. Disse que será encerrado o
processo de chamada de alunos quando tiverem três mil cento e vinte candidatos.
Salientou haver o e-mail sisu@unipampa no qual é esclarecida uma série de dúvidas
a respeito do processo seletivo. Ressaltou também o crescimento de seis por cento
no número de matrículas em primeira e segunda chamada na UNIPAMPA em
relação a dois mil e doze, enfatizando o significado desse crescimento se for levado
em consideração o aumento do número de instituições que oferecem vagas
mediante o SiSU. Por fim, comunicou que as vagas remanescentes de ações
afirmativas serão lançadas na ampla concorrência. O Vice-Presidente e o
conselheiro João Cleber de Andrade também se manifestaram elogiando o trabalho
das Secretarias Acadêmicas no processo seletivo. Dando sequência, a conselheira
Vanessa Dutra informou a respeito do processo de rediscussão do PDI. Comunicou
que trarão a proposta de método de discussão para a Reunião do CONSUNI de
março. A seguir, a conselheira Claudia Tôndolo destacou que o concurso dos
servidores técnico-administrativos será realizado pelo CESPE, com provas,
provavelmente, no dia vinte e seis de maio, com a conclusão de todo o processo
seletivo até o final de julho. Destacou que os códigos de vagas para o concurso
serão somente para os cargos em vacância. Dando prosseguimento, a Presidente
tratou do processo de desligamento do conselheiro Grégory de Sá Batista, por ter
faltado a mais de duas reuniões consecutivas e quatro alternadas. Disse que se
reunirá com os representantes discentes para discutir o assunto e também fará
esforços para que a comunidade externa esteja representada no Conselho. O

conselheiro Ricardo Gunski cientificou acerca da publicação no site da FAPERGS do
edital para as bolsas de pós-graduação. Salientou que cada curso de pós da
UNIPAMPA recebeu três bolsas totalizando dezoito bolsas. Logo após, o conselheiro
Maicon Venes Pereira falou sobre o desligamento do conselheiro Grégory de Sá
Batista, enfatizando que a ausência do conselheiro Thiago de Santana Júnior na
presente Reunião também caracteriza situação de desligamento. Fez a leitura da
justificativa do conselheiro Marcello Cruz para a sua ausência na Sessão. O
Professor Almir Barros falou sobre os memorandos encaminhados quanto à
alocação de vagas docentes. Ressaltou que no dia anterior a esta Sessão, foi
realizada uma reunião com os diretores para tratar da distribuição das dezessete
vagas de LIBRAS. Destacou que sete vagas serão destinadas aos campi que ainda
não tem docentes de LIBRAS, havendo, em breve, concurso para essas vagas. A
Professora Ulrika Arns salientou que a Reitoria informou ao Ministério Público
estarem criando uma comissão de auditoria acadêmica, devido a distribuição de
vagas docentes, primeiramente em três campi, e depois em todos. Enfatizou que
vinte e cinco das cem vagas já foram distribuídas de acordo com os critérios
estabelecidos pelo Conselho. Logo após, o conselheiro Sérgio Meth solicitou a
inclusão dos assuntos: Comissão de Ética, Adicional de Penosidade e também pediu
espaço para mostrar imagens dos problemas infraestruturais do Campus Bagé. A
Presidente esclareceu que o pedido enviado por e-mail pelo conselheiro Sérgio foi
incluído na pauta, como combinado na Reunião anterior, de que a PROPLAN
apresentaria o panorama de todas as obras da UNIPAMPA. Logo após, o
conselheiro Franck Peçanha pediu esclarecimento sobre a auditoria acadêmica. A
Reitora disse que serão chamados um representante da PROGRAD, um
representante da PROGESP, um técnico da Secretaria Acadêmica e um professor
para fazer a auditoria. O conselheiro Mário Rosales solicitou esclarecimentos sobre
o planejamento da continuidade da construção do RU no Campus Caçapava do Sul.
O conselheiro Alessandro Girardi manifestou não ter entendido o pedido de inclusão
de pauta do conselheiro Sérgio quanto à Comissão de Ética. O conselheiro Sérgio
disse que, em abril de dois mil e doze, em Jaguarão, a Comissão de Ética Pública se
comprometeu a comparecer no CONSUNI, o que até o momento não ocorreu.
Também reforçou a importância de haver o Adicional de Penosidade como forma de
fixar os servidores na UNIPAMPA. A Presidente explicou que apresentarão no
Fórum dos Diretores como funciona a Comissão de Ética e, posteriormente,
convidarão a Comissão de Ética para vir ao CONSUNI. Colocou em votação a
proposta de a Comissão de Ética esclarecer seu papel e funcionamento em uma
futura reunião do Conselho, sendo aprovada pelos conselheiros com uma
abstenção. Em seguida, discutiu-se sobre os critérios de inclusão de pauta.
Manifestaram-se a Presidente, os conselheiros Mário Rosales, Fernando Junges,
Franck Peçanha, Paulo de Tarso, Sérgio Meth e Vanessa Dutra. A conselheira
Vanessa requereu que o assunto relacionado aos prováveis problemas técnicos da
infraestrutura do Campus Bagé não entrasse em pauta devido à equipe não ter
posicionamento técnico sobre o assunto. Em seguida, a Presidente informou da
inclusão na pauta de esclarecimento da conselheira Elena Billig Mello a respeito do
processo de jubilamento.
Assunto: Apreciação da Ata da Trigésima Sétima Reunião Ordinária. Origem:
Secretaria do CONSUNI. Decisão do Conselho: Aprovada com sete abstenções

Assunto: Renovação das Comissões Permanentes do CONSUNI. Comissão de
Planejamento e Orçamento (CPO): Cons. Cristian Wittmann, Émerson Rizzatti e
Maicon Venes Pereira. Comissão de Regimentos e Normas (CRN): Cons. Diogo
Elwanger, Fernando Junges e Marcello Cruz. Comissão de Relações
Universidade-Sociedade (CR U-S): Cons. Daniela Vanila Nakalski Benetti, Edgar
Salis Brasil Neto. A Presidente esclareceu caber ao Conselho decidir se serão
reconduzidas as comissões ou se será realizada uma nova eleição para a escolha
dos membros a comporem as comissões. A Mesa propôs a manutenção da atual
composição das comissões. O conselheiro Régis Paranhos disse ser contra a
recondução, a menos que não haja candidatos. Em seguida, colocou-se em votação
a proposta de recondução. Decisão do Conselho: Aprovada a proposta tendo
quatro votos contrários e duas abstenções. Em seguida, a Professora Ulrika Arns
lembrou que a conselheira Daniela encontra-se em licença gestante até o dia cinco
de julho deste ano, necessitando ser substituída na CR U-S durante esse período. A
conselheira Kamilla Raquel Rizzi se propôs a trabalhar na CR U-S. A substituição
temporária da conselheira Daniela Benetti pela conselheira Kamilla Rizzi foi
aprovada com três abstenções.
Assunto: Edital de Eleição do Conselho Curador (CONCUR) – Mem. Nº
013/2012/CONCUR. Comissão Eleitoral: Cons. Cristian Wittmann, Edgar Salis
Brasil Neto, Hélvio Rech e Tiago José de Santana Junior. A Presidente enfatizou
existir amparo legal para o fato dos conselheiros do CONCUR não poderem receber
função gratificada. Discutiu-se quando se daria a posse. O conselheiro Edgar fez
apresentação da proposta de Edital. O conselheiro Régis Paranhos falou acerca do
item 1.3, que trata do impedimento de candidatura a quem exerce cargo de Direção
ou função gratificada. Considerou esse um ponto passível de questionamento. Para
o conselheiro Diogo Elwanger, a votação deve ser para sete docentes, e não para
cinco, como previsto no Edital. Também questionou se a eleição do representante
da comunidade externa ficará a cargo da Comissão Eleitoral Geral (CEG). Quanto à
questão do conselheiro Régis, o conselheiro Edgar explicou se tratar de uma
prerrogativa regimental. Disse ainda concordar com a proposta do conselheiro Diogo
de se votar em sete candidatos docentes em vez de cinco. Em seguida, colocou-se
em votação o Edital de Eleição do CONCUR. Decisão do Conselho: Aprovado o
Edital por UNANIMIDADE.
Assunto: Homologação do Resultado das Eleições para a Representação Discente
no CONSUNI. Comissão Eleitoral Geral: Cons. Régis Paranhos, Diogo Elwanger e
Marcello Cruz. O conselheiro Diogo fez breve explanação sobre a nova eleição. A
seguir, o conselheiro Maicon Venes Pereira, em nome dos alunos representantes no
Conselho, solicitou a não homologação por não concordarem com a maneira como o
processo foi conduzido. O conselheiro Diogo disse que o CONSUNI deveria ter
previsto a possibilidade de ter acontecido a situação que ocorreu. Considerou
politicamente um desastre a opção do Conselho em dezembro, apesar de
formalmente o processo estar dentro das normas. O conselheiro Maicon sugeriu
que, caso não fosse homologado o resultado, um novo processo de eleição fosse
realizado e, não sendo possível ser realizado por motivo das férias discentes, que
fosse considerada a possibilidade de prorrogação do mandato dos atuais
representantes discentes até o início do primeiro semestre de dois mil e treze,
quando já teriam retornado aos seus campi podendo então ocorrer a eleição sem
prejuízo aos discentes. A Presidente demonstrou preocupação quanto à participação

discente no CONSUNI e lamentou que em dezembro não houve uma grande
manifestação estudantil para homologação do resultado. Destacou ter sido
respeitada a decisão democrática tomada na Trigésima Sexta Reunião Ordinária. Às
doze horas e vinte e cinco minutos, foi suspensa a Reunião para o almoço. Às
quatorze horas, a Presidente reiniciou a Reunião. Lembrou que, uma vez
homologado o resultado de eleições, a posse dos novos conselheiros se dará na
próxima Reunião. Em seguida, colocou-se em votação a Homologação do Resultado
das Eleições para a Representação Discente no CONSUNI. Decisão do
Conselho: Aprovada a homologação com seis votos contrários e nove abstenções.
Assunto: Proposta de Alteração da Resolução 01/2010 - Normas para os
Concursos Públicos a Cargos de Professor Adjunto e Professor Auxiliar da Carreira
do Magistério Superior da UNIPAMPA. A Presidente afirmou que a Resolução
01/2010 não tem mais validade, havendo a necessidade de uma nova norma.
Destacou que o item questionável dos novos concursos é a possibilidade de
exigência de doutorado para o cargo de Professor Auxiliar. De acordo com
Professora, o entendimento da maioria dos reitores das IFES é de que não se pode
exigir o doutorado e mestrado nos concursos para esse cargo de Professor Auxiliar.
A seguir, a conselheira Claudia Tôndolo informou que os procuradores das IFES têm
reuniões nos dias treze, quatorze e quinze de março para tentarem chegar a um
entendimento a respeito dessa questão, havendo então respaldo legal para se fazer
um edital de concurso adequado às normas. Dessa forma, explicou que a Minuta de
Alteração da Resolução 01/2010 não foi trazida ao CONSUNI em função das
prováveis alterações que sofrerá devido às orientações da CONJUR. O conselheiro
Sérgio Meth considerou prejudicial a não exigência de mestrado ou doutorado para
Professor Auxiliar. A Reitora ponderou que as bancas e os critérios de seleção serão
estabelecidos pela UNIPAMPA. Considerou necessário que a comunidade inteira
discuta o assunto e solicitou o encaminhamento da minuta aos conselheiros. O
conselheiro Hélvio Rech defendeu a exigência do título de doutor para os concursos
de professor. Também destacou a necessidade de se repensar alguns critérios
adotados na seleção. O conselheiro João Cleber sugeriu a elaboração de uma
segunda minuta para atender a possibilidade de não cobrança dos títulos de mestre
e doutor, como forma de não atrasar o processo. O conselheiro Ricardo Gunski
pediu que as bancas atentem para exigência de doutorado e, caso não seja
preenchida a vaga, exijam mestrado. Colocou-se à disposição para trabalhar nos
critérios de seleção. A Presidente solicitou que as contribuições sejam
encaminhadas para a Comissão Superior de Ensino. O conselheiro Franck Peçanha
sugeriu que essa situação e suas consequências sejam esclarecidas a todos os
campi. Ressaltou que a Universidade não pode aceitar passivamente as restrições
quanto às exigências de titulação. A Presidente também destacou a necessidade de
informar sobre a prorrogação dos contratos dos professores temporários. O
conselheiro Diogo Elwanger salientou que a posição histórica do ANDES é a da
defesa do ingresso do graduado como professor. Disse entender que esse é o
processo mais lógico, em função de que o mestrado será exigido para o Professor
Auxiliar se tornar Assistente. Defendeu que a banca se baseie no conhecimento real
demonstrado pelo candidato durante a seleção, e não na formalidade, titulação. A
Presidente informou ter solicitado à PROGESP um levantamento das exigências de
outras IFES para o ingresso dos docentes.

Assunto: Relatos da Comissão de Regimentos e Normas (Cons. Fernando Junges,
Diogo Elwanger e Marcello Cruz). O conselheiro Fernando Junges fez um relato
sobre a Proposta de Regimento do HUVet. Informou que no dia seis ou sete de
março haverá uma reunião para chegarem a uma proposta de Regimento mais
concreta. Com relação à Proposta de Normas para a Eleição do Conselho
Coordenador de Bibliotecas e à Proposta das Normas de Funcionamento do SisBi,
comunicou que, no dia onze de março, a CRN se reunirá com as coordenadorias de
bibliotecas em Bagé, para trabalhar as propostas. Assunto: Parecer da CRN.
Processo: 23100.000323/2013-01. Origem: PampaTec. Objeto: Proposta de
Regimento da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do PampaTec e do
Edital de Processo Público seletivo para ingresso na Incubadora Tecnológica. O
conselheiro Fernando explicou que não conseguiram enviar o parecer a tempo para
discussão. Portanto, propôs retirada de pauta e apreciação na próxima Reunião do
CONSUNI.
Assunto:
Pareceres da Comissão Superior de Ensino. Processo:
23100.000118/2013-38. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Análise do PPC do Curso
de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Processo:
23100.000119/2013-82. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: Análise do PPC do
Curso de História – Licenciatura. O conselheiro Ricardo Gunski justificou a
solicitação de retirada de pauta em razão dessa Comissão estar sendo recomposta.
Informou que os pareceres serão apresentados na próxima Reunião em São Borja,
juntamente com a proposta do Curso de Mestrado Profissional – Programa de PósGraduação em Ensino de Línguas. A seguir, a Professora Ulrika Arns mencionou a
constatação da conselheira Emilene Oliveira de Bairro de que na votação para
Homologação do Resultado das Eleições para a Representação Discente no
CONSUNI não foram contabilizados os votos favoráveis. A Presidente explicou ser
esse um procedimento comum até o momento, pois contabilizam o número de votos
favoráveis pela lista de chamada. O conselheiro Maicon Venes ressaltou que muitos
conselheiros não manifestavam seu voto no momento da votação. O conselheiro
Edgar Salis propôs que, a partir daquele momento, em função de alguns
conselheiros não estarem presentes no momento da votação, fosse feita a contagem
de todas as intenções de voto. A Reitora reforçou a proposta do conselheiro de que
passassem a contar todos os votos. Os conselheiros concordaram com a proposta.
Assunto: Apresentação do Panorama das Obras da UNIPAMPA – Pró-Reitora
Vanessa Dutra. A conselheira iniciou a apresentação pelo Campus São Borja:
informou estar em andamento a construção do prédio administrativo, estar prevista a
construção do Prédio Acadêmico 3 e da subestação. Segundo a conselheira, com a
aquisição do terreno há o desafio da construção do Campus II de São Borja. No
Campus Itaqui: informou que o foco é na questão energética. Falou do longo
processo para instalação da fiação elétrica. Também destacou o apoio terceirizado
de empresas nas obras em Itaqui. Disse que os prédios Administrativo e Acadêmico
3 estão na segunda fase, havendo também a implantação da subestação e do
biotério e a urbanização do Campus. Campus Uruguaiana: comunicou estarem
iniciando a obra do Núcleo Multiusuário de Pesquisas em Ciência e Vida (NUPEVI),
finalizando o reparo da obra da barragem e reformando as alas cem e quatrocentos,
para as quais terão que lançar novo edital de licitação. Campus Alegrete: salientou
que os trabalhos estão voltados para o cercamento do Campus, a urbanização, a
construção de um laboratório, a implantação de um sistema de prevenção de

incêndio e a construção de um pavilhão de Engenharia Agrícola. Campus São
Gabriel: comunicou o processo de finalização do Prédio Acadêmico 2; também já há
ordem de serviço para a segunda fase de construção do Prédio Administrativo e
uma previsão de construção das estufas. Campus Santana do Livramento: iniciaram
as obras do Prédio Anexo e a reforma do Maristinha. Campus Dom Pedrito: estão
trabalhando no Pavilhão da Enologia – o qual a conselheira Nádia Bucco salientou
ser decorrente de emenda parlamentar. Ainda há a execução do Restaurante
Universitário, da Subestação da Estância do Pampa e do Laboratório de Produção
Animal, este também mediante emenda parlamentar. Campus Caçapava do Sul:
prevista a construção do Laboratório de Química e do Laboratório de Tratamento de
Minerais (LATRAM). A respeito da cantina, informou que a obra se encontra parada
por se tratar da mesma empresa que parou as obras no Campus Uruguaiana e no
Bloco 5 do Campus Bagé. Campus Bagé: o Restaurante Universitário está com
obras em andamento, o Bloco 5 teve o contrato das obras rescindido e o Bloco 4
está em estágio de recebimento provisório. Segundo a conselheira Vanessa,
também estão implantando o Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas
(SPDA). Campus Jaguarão: O Restaurante Universitário terá recebimento provisório.
Estão trabalhando também no cercamento, urbanização e Plano de Prevenção
contra Incêndios (PPCI) o Campus. Destacou que ao todo são quarenta obras em
andamento e sessenta projetos a serem executados. A conselheira falou também
sobre o projeto de implantação de uma central de resíduos. O Vice-Presidente disse
que representantes da UNIPAMPA visitarão a PUC em Porto Alegre, usando como
base aquela Universidade para o desenvolvimento do projeto da Central na
UNIPAMPA. A seguir, a conselheira Vanessa comunicou ainda que este ano devem
lançar o projeto das bibliotecas. De acordo com ela, estão em andamento o Centro
de Interpretação do Pampa (CIP) e as adaptações do Prédio do NTIC. O conselheiro
Régis Paranhos perguntou sobre os projetos a serem implantados, sobre os valores
já investidos nas obras, os recursos disponíveis para as futuras obras e as
demandas de cada Campus. A conselheira Vanessa afirmou terem sido envolvidos
trinta e quatro milhões de reais nas obras licitadas em dois mil e doze. Disse ainda
haver recurso de dois mil e doze a ser executado em obras este ano. Segundo a
conselheira, receberão dez milhões de reais para atender a Casa de Estudante.
Afirmou que o teto de investimentos para dois mil e treze é de trinta milhões de
reais, estando vinte milhões já comprometidos. Informou terem colhido mediante os
GTs de Infraestrutura todas as demandas dos campi, colocando em ordem de
prioridade. Considerou importante dar acabamento às obras que já existem antes de
iniciar novas obras. Prontificou-se a passar uma tabela com os passivos de cada
Unidade. O conselheiro Franck Peçanha registrou que as atividades docentes estão
sendo afetadas pelos problemas de infraestrutura no Campus Uruguaiana. A
conselheira Maristela Sawitzki disse caber ao Conselho receber os projetos de obras
para análise. Também destacou a responsabilidade do Conselho quanto ao plano
orçamentário. Em relação à dotação da verba de custeio dos campi, disse ter
questionado a Coordenação Acadêmica se isso já foi instituído na Universidade e se
o MEC ou o Ministério do Planejamento já executaram essa nova matriz e em que lei
isso se baseia. Questionou como o CONSUNI se posiciona diante da evasão
discente na UNIPAMPA. A Presidente enfatizou a necessidade do projeto inicial para
se buscar os recursos. Destacou que a partir de agora, com as verbas disponíveis,
começará a se discutir os projetos nos campi. Ressaltou estarem as prioridades das
unidades elencadas da forma mais clara possível. Lembrou ter solicitado a
autorização ad referendum para a compra do terreno em São Borja. A conselheira

Vanessa Dutra destacou que nenhuma obra foi iniciada sem a aprovação dos
Conselhos de Campus. Salientou também o cuidado com o orçamento, o qual tem
um formulário padrão. Quanto à matriz, disse estar sendo usada desde dois mil e
nove. Salientou que a divisão de orçamento possui link na página da PROPLAN e
que todos os procedimentos são visíveis às unidades. Logo após, a respeito da
evasão, a Presidente ressaltou que essa varia de acordo com a área do
conhecimento. A conselheira Simone Barros de Oliveira destacou que apresentarão
às comunidades acadêmicas dos dez campi o projeto das casas estudantis. O
conselheiro Franck Peçanha enfatizou que a questão da conselheira Maristela não
foi pontual, mas sim conceitual. O conselheiro Hélvio Rech destacou a importância
das casas de estudante e de uma boa infraestrutura como forma de diminuir a
evasão discente e proporcionar boas condições de trabalho. Solicitou que seja
encaminhada uma planilha de todas as obras, constando custos e cronogramas.
Chamou atenção também para o cuidado com a qualidade das obras. A Presidente
lembrou que todas as ações da Universidade são auditadas internamente e
externamente. A conselheira Vanessa Dutra ressaltou que a planilha das obras está
sendo atualizada no site/coordenadoria de obras/proplan. Logo após, o conselheiro
Everton Bonow informou que a solicitação de recargas ou de novos extintores pode
ser feita mediante a PROAD por preenchimento de formulário de empenho. Segundo
o conselheiro, quatro campi ainda não fizeram solicitação quanto aos extintores.
Destacou ter sido enviado comunicado aos campi acerca dos extintores. Na
sequência, a conselheira Elena Maria Billig Mello informou a respeito das datas do
Calendário de Colações de Grau. De acordo com a conselheira, as datas sorteadas
no Fórum dos Diretores foram as seguintes: Campus Alegrete (13/04); Campus
Jaguarão (21/06); Campus Bagé (22/06); Campus São Gabriel (28/06); Campus
Caçapava do Sul (29/06); Campus Santana do Livramento (05/07); Campus
Uruguaiana (06/07); Campus Itaqui (12/07); Campus São Borja (13/07). Informou
que, provavelmente, na próxima semana, já haverá uma portaria acerca do
Calendário. Em relação ao jubilamento, considerou necessário discutir o
encaminhamento a se dar quanto à situação do aluno que se encontra nessa
condição. Ressaltou que atualmente a discussão é voltada para o que a
Universidade está fazendo para acompanhar o desempenho acadêmico dos
estudantes. Afirmou que a PROGRAD está fazendo um levantamento de como os
casos envolvendo jubilamento estão sendo tratados por outras IES. Destacou ainda
que as Normas de Graduação precisam ser complementadas para melhor explicitar
esse assunto. Conforme a conselheira Elena, questões como evasão e retenção de
alunos também serão pauta de discussão.
Nada mais havendo a tratar, às dezesseis 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 desta Reunião estão gravadas e disponíveis para
consulta.
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