ATA Nº 40 – 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de abril de dois mil e treze,
na Sala 220 do Prédio Acadêmico II, no Campus Itaqui, reuniu-se o Conselho
Universitário da UNIPAMPA. Presentes: Ulrika Arns, Presidente; Eduardo Ceretta
Moreira, Decano do Conselho Universitário e convidado pela Presidente a sentar-se
à mesa; os Diretores das Unidades: Alessandro Girardi, Fernando Junges, Marco
Antonio Fontoura Hansen, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Cleber Maus Alberto;
representando a Direção do Campus Jaguarão, Carmen Regina Dorneles Nogueira;
Kamilla Raquel Rizzi (diretora em exercício do Campus Santana do Livramento),
Ronaldo Bernardino Colvero, Valdir Marcos Stefenon, João Cleber Theodoro de
Andrade; os representantes das Comissões Superiores: de Ensino, Elisângela Maia
Pessôa; de Pesquisa, Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco e de Extensão,
SilviaLuci de Almeida Dias; os Pró-Reitores: Everton Bonow, Claudia Denise da
Silveira Tôndolo, Vanessa Rabelo Dutra, Elena Maria Billig Mello; substituindo a PróReitora de Assuntos Estudantis e Comunitários, Jairo da Luz Oliveira; substituindo a
Pró-Reitora de Extensão, Cenir Gonçalves Tier e Ricardo Gunski; os Docentes:
Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Hélvio Rech, Leonardo Bidese de Pinho, Mario Jesus
Tomas Rosales, Miro Bacin, Paulo Rodinei Soares Lopes, Régis Sebben Paranhos,
Sérgio Meth e Domingos Sávio; os Técnicos-Administrativos: Diogo Alves Elwanger,
Edgar Salis Brasil Neto, Émerson Oliveira Rizzatti e Laura Santos da Cunha; os
Discentes: Anelise Mossmann, e Kênya Jéssyca Martins de Paiva. Também
presentes: Clara Caroline Barreto de Carvalho, Dimas Leoneza Souza de Paula,
Luciano dos Santos Alegre e Ida Maria de Oliveira.
A Presidente iniciou a Sessão com o primeiro ponto da pauta.
1.
Assunto: Posse dos novos Conselheiros: Foram empossados: Clara Caroline
Barreto de Carvalho, discente do Curso de Serviço Social; Dimas Leoneza Souza
de Paula, discente do Curso de Enologia; Luciano dos Santos Alegre, discente do
Curso de Agronomia e a servidora Ida Maria de Oliveira, Técnica de Laboratório.
2.
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI:
2.1
A Pró-Reitora Vanessa Dutra informou que estavam marcando a data deste
dia como a data oficial de lançamento da campanha institucional do PDI. Informou
também que na sexta-feira, dia 26, o vídeo institucional produzido pela Assessoria
de Comunicação da UNIPAMPA seria encaminhado aos campi com o intuito de que
nessa mesma data fosse apresentado em cada Unidade. Finalizando, a conselheira
Vanessa comentou sobre o processo que já iniciou com módulo diagnóstico do PDI
vigente e notificou que o site e a página da rede social estarão disponíveis a partir
de amanhã, dia 26.
2.2
Na sequência, a Pró-Reitora Elena Maria Billig Mello falou sobre o Processo
Seletivo SiSU e ENEM. Disse haverem ainda setenta e sete vagas não preenchidas
em três Campi, sendo que um com maior número de vagas não preenchidas,
especialmente nas licenciaturas em tempo integral. Complementando, o conselheiro
Carlos Dilli disse que é necessário otimizar a lista de espera pois 50% dos
integrantes são oriundos dessa lista. Por isso é preciso mais atenção e tecnologia

por parte do MEC. Disse também que os prazos estão sendo prorrogados pelo
próprio MEC mas que isso tem pouco efeito uma vez que as instituições fazem as
suas programações em cima do calendário oficial.
2.3
Continuando, a Presidente do Conselho, professora Ulrika Arns comunicou
sobre a Portaria Conjunta nº 2, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES). Disse que a informação já havia sido repassada aos
Coordenadores de que bolsistas CNPq das categorias Produtividade em Pesquisa
(PQ) e Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT)
terão direito à acumulação de Bolsas, uma de cada agência. O Pró-Reitor Ricardo
Gunski, informou que essa Portaria tem fundamento no programa de concessão de
bolsas quando atuarem em programas da CAPES como: Coordenador de Programa
de Pós Graduação, Docente no Sistema Universidade Aberta Brasil (UAB) e
Docente no Plano Nacional de Formação de Professores (Parfor).
2.4
O conselheiro Fernando Junges noticiou sobre a reunião realizada no
Campus Bagé onde foram definidas pela Gestão daquela Unidade, as questões a
serem resolvidas a fim de que o Campus tenha, novamente, condições de sediar o
SIEPE. A Reitora disse que farão uma avaliação sobre as possibilidades.
2.5
A Professora Ulrika comunicou que a proposta do Regimento dos
Laboratórios será encaminhada para avaliação na próxima reunião.
2.6
Sobre a Comissão de Ética, a Presidente do Conselho informou que o
assunto também será tratado na 41ª Reunião Ordinária deste Conselho.
2.7
Na sequência a Presidente abriu para inclusões de pauta:
2.7.1 O conselheiro Edgar Salis Brasil Neto solicitou esclarecimentos sobre as
diárias para o 4º Seminário dos Técnico-administrativos em Educação;
2.7.2 Solicitou a indicação de um conselheiro discente para a Comissão
Especial de Alteração do Estatuto e do Regimento Geral da UNIPAMPA;
2.7.3 Apresentação de relato sobre os trabalhos dessa Comissão de Alteração
do Estatuto e do RG.
2.7.4 O conselheiro Diogo Elwanger solicitou espaço para relato da CEG;
2.7.5 O conselheiro Régis Paranhos solicitou esclarecimentos a respeito dos
problemas de internet ocorridos nos últimos dias.
2.7.6 O conselheiro Sérgio Meth, a despeito da comunicação da Presidente do
Conselho sobre a apresentação da Comissão de Ética na 41ª Reunião
Ordinária, solicitou se registrasse em ata que deseja uma resposta oficial
dessa Comissão, se os procedimentos adotados são os mesmos, desde a
implantação da Comissão de Ética.
2.7.7 O conselheiro Alessandro Girardi pediu um maior detalhamento dos
assuntos inscritos para inclusão de pauta para que possam fazer uma
avaliação;
2.7.8 Também solicitou a inclusão de uma discussão sobre a distribuição das
vagas para Técnico-administrativos em Educação.
Decisão do Conselho: Aprovadas por UNANIMIDADE todas as solicitações de
inclusão.
3.
Assunto: Apreciação da Ata da Trigésima Nona Reunião Ordinária. Origem:
Secretaria do CONSUNI. Decisão do Conselho: aprovada com quatro abstenções.
4.
Assunto: Processo 23100.000627/2013-61. Origem: Comissão Especial
(Cons. Almir Barros da Silva Santos Neto, Claudia Denise da Silveira Tôndolo,
Cristian Ricardo Wittmann, Fernando Junges e Luciana Borba Benetti). Objeto:

Proposta de Resolução com as Normas para a realização de Concursos Públicos
destinados ao provimento do Cargo de Professor Auxiliar do Magistério Superior da
Universidade Federal do Pampa. O conselheiro Fernando Junges fez a leitura do
parecer e apresentou a proposta na tela. O conselheiro Régis Paranhos perguntou
se há algum movimento em Brasília para revogar o impedimento de se cobrar a
titulação de mestre ou de doutor nos concursos do Magistério Superior. A Reitora
informou que os Reitores encaminharam ao MEC um pedido de urgência de uma
Medida Provisória para resolver a questão, enquanto tramita a Lei. A conselheira
Nádia Bucco informou sobre a aprovação do projeto de lei na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte. O conselheiro Hector Cury disse que a principal
preocupação é a operacionalidade do concurso sem a alteração legislativa e que a
resolução adequar-se-á à legislação. O conselheiro Fernando disse que levantaram
a questão da dificuldade de formação das bancas com um elevado número de
candidatos. Salientou o conselheiro Fernando que as provas escrita e didática são
eliminatórias e classificatórias. Informou que foi retirado da prova didática o prazo
para arguição. A conselheira Claudia Tôndolo declarou que na prova escrita foi
excluída a possibilidade de haver consulta. Passando à análise da Planilha, o
conselheiro Fernando salientou que o limite máximo de pontuação seria de 10
trabalhos por item. O conselheiro Ceretta disse que conseguiram estabelecer uma
planilha que tem a pontuação para a avaliação de currículos em editais da
PROPESQ, justificando, assim, que a publicação de livros não deveria ter uma
pontuação tão diferente comparada à Qualis A1 e solicitou o desdobramento do item
6, da Classe I-2 do Anexo I. Parecer da CRN: Favorável à aprovação. Após
algumas manifestações, os conselheiros passaram a examinar o Anexo I – Tabela
de Pontos para Avaliação de Títulos – Classe I.2 – Produção Científica, Tecnológica,
Artística e Cultural, item 6. Em votação a proposição original e a proposta de
alteração do texto. Aprovada com vinte e quatro votos e quatro abstenções a
proposição de alteração, que passa a ter a seguinte redação: “Autoria de artigo
publicado em periódicos científicos especializados classificado no sistema Qualis da
CAPES como A1”. A seguir passaram a discutir sobre o valor da pontuação do
mesmo item 6. A sugestão da comissão é 8 pontos; as propostas são de 6 ou 4
pontos. Em votação, venceu com vinte e seis votos a proposta de pontuação 6; dois
votos para a pontuação 4 e um voto para a pontuação original, 8. Quatro foram as
abstenções. A seguir a Mesa colocou em votação a íntegra da Proposta de
Resolução com as Normas para a realização de Concursos Públicos destinados ao
provimento do Cargo de Professor Auxiliar do Magistério Superior da Universidade
Federal do Pampa. Decisão do Conselho: aprovada a proposta com duas
abstenções. A Presidente do Conselho salientou que esta resolução começa a
vigorar a partir desta data e que os editais já publicados não seguem a resolução ora
aprovada.
5.
Assunto: Pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade
(Cons. Kamilla Rizzi – substituindo a Cons. Daniela Benetti e Cons. Edgar Salis
Brasil Neto).
5.1
Processo: 23100.000350/2013-76. Origem: Campus Jaguarão. Objeto:
Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) e a UNIPAMPA, objetivando colaboração e intercâmbio para o
desenvolvimento de Mestrado Profissional em Educação na UNIPAMPA e
intercâmbio em atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de Educação. A
conselheira Carmen Regina Dorneles Nogueira salientou a importância da

participação da Professora Maria Beatriz Luce como docente permanente do Curso
de Mestrado Profissional em Educação. Considerou a trajetória acadêmica e de
gestão que a professora Maria Beatriz possui, contribuindo sobremaneira para a
efetivação das atividades do curso. Parecer: Favorável à aprovação do Acordo.
Decisão do Conselho: aprovado com um voto contrário.
5.2
Processo: 23100.000352/2013-65 Origem: Campus Dom Pedrito. Objeto:
Convênio entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de Dom Pedrito, objetivando a
construção de acesso à Estância do Pampa. Parecer: Favorável à aprovação do
Convênio. Decisão do Conselho: aprovado por UNANIMIDADE.
5.3
Processo: 23100.002081/2012-00. Origem: Campus Jaguarão. Objeto:
Convênio com o Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão (IHGJ), objetivando a
catalogação e digitalização de documentos históricos. Parecer: Favorável à
aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: aprovado com uma abstenção.
6.
Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino.
6.1
Processo: 23100.002032/2012-69. Origem: Campus São Gabriel/PROPG.
Objeto: Proposta de Doutorado em Ciências Biológicas. A leitura do parecer foi feita
pela conselheira Elisângela Pessôa. Parecer: Favorável à aprovação da proposta.
O conselheiro Valdir Stefenon explicou que o grupo de docentes que faz parte da
proposta são jovens doutores, com pouca maturidade científica, mas que este
aspecto é sanado pela proposição de parceria com a UFRGS apresentada no
projeto, tendo a participação de professores dessa Instituição na proposta de
doutorado em Ciências Biológicas da UNIPAMPA. Além disso, disse que o Campus
São Gabriel receberá, no final do mês de maio, o prédio acadêmico II, com 10 novos
laboratórios equipados para o desenvolvimento das pesquisas relacionadas ao PPG.
Decisão do Conselho: aprovado por UNANIMIDADE.
6.2 Processo: 23100.000570/2013-08. Origem: Campus São Borja. Objeto:
Análise do PPC do Curso de Relações Públicas com ênfase em Produção Cultural.
Relatoria: Conselheira Elisângela Pessôa. A conselheira Elena Maria Billig Mello,
complementando, informou ter encaminhado o Parecer da CSE à Coordenação. De
acordo com a conselheira Elena, a CSE acompanhou as modificações solicitadas,
visto que esse Curso integralizará sua carga horária em 2013/1. Parecer: Favorável
à aprovação do PPC. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE.
6.3
Processo: 23100.000670/2013-26. Origem: Campus São Gabriel. Objeto:
Análise do PPC do Curso de Gestão Ambiental (assinado ad referendum). A
professora Elena explicou que o sistema e-MEC foi aberto para atualização de
dados do referido Curso, necessitando revisão e atualização do Projeto Pedagógico
do Curso (PPC), este o qual passou pela COORDEG/PROGRAD e CSE em tempo
exíguo. Segundo a conselheira, o Parecer foi enviado à Coordenação do Curso, que
fez as alterações necessárias. A conselheira também informou que para inserção
dos dados no e-MEC foi solicitada aprovação ad referendum da Reitora. Comunicou
ainda que, nos dias dezoito e dezenove do corrente mês, o Curso de Gestão
Ambiental recebeu a Comissão de Avaliação in loco, tendo recebido a nota quatro.
Relatoria: Conselheira Elisângela Pessôa. Parecer: Favorável à aprovação do PPC.
Decisão do Conselho: Parecer aprovado com uma abstenção.
6.4 Processo: 23100.000525/2013-45. Origem: Campus Santana do Livramento.
Objeto: Análise do PPC do Curso de Ciências Econômicas. Elisângela fez a leitura
do parecer. Parecer: Favorável à aprovação do PPC. Decisão do Conselho:
aprovado por UNANIMIDADE.

Às doze horas e quinze minutos a Sessão foi interrompida para o almoço.
Às quatorze horas e trinta minutos reiniciaram a Reunião.
7.
Assunto: Comissão de Regimentos e Normas (Cons. Diogo Alves Elwanger,
Fernando Junges e Kênya Jéssyca Martins de Paiva).
7.1
Processo: 23100.001696/2010-49. Origem: Coordenação das Bibliotecas.
Objeto: Proposta de Alteração da Resolução 31/11 – Regimento do SisBi.
Relatoria: Cons. Fernando Junges. Parecer: Favorável à aprovação da Proposta. O
conselheiro Sérgio Meth solicitou o encaminhamento de consulta à CONJUR sobre a
legalidade das cobranças de multas. A conselheira Clara Caroline Barreto de
Carvalho sugeriu que o tempo de participação dos discentes nas comissões seja de
um ano com a possibilidade de recondução por mais um ano. A CRN concordou
com a proposta. Decisão do Conselho: Aprovado o Parecer por UNANIMIDADE.
7.2
Processo: 23100.000323/2013-01. Origem: PampaTec. Objeto: Proposta de
Regimento da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do PampaTec e de
Edital de Processo Público Seletivo para Ingresso na Incubadora Tecnológica.
Relatoria: Conselheiro Diogo Elwanger. Parecer: Favorável à aprovação da
Proposta com as devidas adequações. O conselheiro Régis Paranhos, como
representante do CONSUNI no Conselho do PampaTec, parabenizou o trabalho de
Alegrete e solicitou retirar a linha 4 da tabela de critérios, como forma de não
favorecer o Campus Alegrete em relação aos outros campi. O conselheiro Émerson
Rizzatti sugeriu que ao invés de retirar a linha 4 da Tabela, houvesse uma alteração
no texto. O conselheiro Sérgio Meth pediu vistas ao Processo. O conselheiro
Alessandro Girardi afirmou que a iniciativa do Campus Alegrete não impede que
outros campi tenham incubadoras. Disse não ter entendido a solicitação do pedido
de vistas. O conselheiro Sérgio afirmou estar defendendo a área de Engenharia do
Campus Bagé, uma vez que o Campus Alegrete estaria sendo beneficiado. O
conselheiro Fernando Junges discordou do posicionamento do conselheiro Sérgio
em relação à pesquisa no Campus Bagé. O conselheiro Diogo ressaltou a
possibilidade regimental de haver outras unidades do PampaTec. A Mesa atendeu
ao pedido de vistas ressaltando a necessidade de encaminhamento de parecer em
dez dias.
8.
Assuntos Gerais:
8.1
O conselheiro Edgar Salis Brasil Neto solicitou esclarecimentos sobre as
diárias para o Seminário dos Servidores Técnico-Administrativos. A conselheira
Vanessa Dutra informou que no primeiro dia das inscrições já havia cento e dezoito
técnicos inscritos para o Seminário. Destacou que encerrado o processo de
inscrições serão disponibilizados recursos de diárias para cada Unidade atender aos
servidores participantes do evento. Em seguida, passou-se à indicação do membro
discente para a Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR U-S). Ficou
definido o nome da conselheira Clara Caroline Barreto de Carvalho para integrar a
CR U-S. Logo após, o conselheiro Fernando Junges relato sobre os trabalhos na
Comissão do Estatuto e do Regimento Geral. De acordo com o conselheiro, a
Comissão já teve um encontro no qual decidiram realizar reuniões em diferentes
fóruns até o dia quinze de maio. Informou que na próxima Reunião do CONSUNI
estarão com material suficiente para estabelecer a metodologia dos trabalhos. O
conselheiro Sérgio requereu consulta à comunidade acadêmica a respeito do
Estatuto e do Regimento.

8.2
Na sequência, o conselheiro Diogo Elwanger falou acerca da proximidade do
encerramento das inscrições para a eleição do CONCUR. Ressaltou o número
restrito de inscritos. A Presidente disse entender que o Edital deve permanecer
aberto com divulgação para inscrições. Falou também da importância de os
conselheiros do CONCUR contarem com uma carga horária específica para as suas
atividades no Conselho. O conselheiro Diogo defendeu uma campanha nas
Unidades para angariar candidatos. A conselheira Vanessa reforçou a colocação do
conselheiro e salientou a importância do CONCUR na fiscalização das contas da
Universidade. O conselheiro Régis Paranhos sugeriu que os diretores apresentem
um candidato de cada Campus.
8.3
A seguir, trataram-se dos problemas de conexão com a Internet e da restrição
de acesso a alguns sites, de acordo com solicitação do conselheiro Régis. O
conselheiro Leonardo Pinho esclareceu não haver uma política de restrição por parte
do NTIC. Enfatizou a autonomia dos campi para definir as restrições de acesso.
Quanto aos problemas de conexão, afirmou que esses são mais presentes no
Campus Caçapava devido a ainda não terem instalado os links de contingência.
Salientou que o NTIC está trabalhando para ampliar o acesso. Ressaltou ainda
haver uma priorização de tráfego para os serviços essenciais.
8.4
O conselheiro Sérgio reiterou sua solicitação de registro em ata que deseja
uma resposta formal da Comissão de Ética a respeito dos procedimentos adotados
pela Comissão.
8.5
Em seguida, o conselheiro Alessandro Girardi questionou a respeito da
distribuição das vagas dos técnicos a partir da aprovação no futuro concurso. A
conselheira Claudia disse que farão uma reunião dia nove de maio para decidir
acerca da distribuição desses novos códigos de vagas para técnico-administrativos.
O conselheiro Diogo enfatizou a importância dessa discussão, uma vez que
considera existir uma desproporcionalidade na distribuição de técnicos entre os
campi. O conselheiro Fernando destacou o critério de distribuição de servidores
entre os laboratórios. Definiu-se a criação de uma comissão especial para a
alocação de vagas dos técnico-administrativos. O conselheiro João Cleber Theodoro
de Andrade disse entender que os participantes da Comissão não precisam
necessariamente ser conselheiros. Sugeriu que a proposta seja levada aos campi e
o resultado seja apresentado na reunião do dia nove de maio. O conselheiro Hector
Soares destacou a importância da participação dos discentes nessa Comissão. O
conselheiro Alessandro concordou que os nomes sejam apresentados na reunião do
dia nove. O conselheiro Dimas Souza de Paula considerou não ter capacitação
técnica para decidir sobre a alocação de vagas dos técnicos. A conselheira Clara
Caroline Barreto de Carvalho colocou-se à disposição para participar da Comissão,
mas questionou qual será a sua função na Comissão. Definiu-se um total de seis
integrantes para a Comissão Especial de Distribuição de Vagas de Servidores.
Membros: Clara Caroline Barreto de Carvalho, Laura Santos da Cunha, Diogo
Elwanger e Claudia Tôndolo. Os outros dois nomes serão escolhidos na reunião do
dia nove. Definiu-se também que na próxima Sessão do CONSUNI será
apresentado um primeiro relato da Comissão Especial. A conselheira Claudia
ressaltou que a reunião do dia nove é para discussão de critérios de distribuição de
vagas.
Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e vinte e cinco 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. Por problemas técnicos, a Secretaria do CONSUNI não
dispõe da gravação do turno da manhã desta Reunião. O áudio do turno da tarde
está gravado e disponível para consulta na Secretaria do Conselho Universitário.
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