ATA Nº 42 – 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Às 9 horas e 15 minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e treze, na Câmara
de Vereadores de São Gabriel, reuniu-se o Conselho Universitário da
UNIPAMPA. Presentes: Ulrika Arns, Presidente; os Diretores das Unidades:
Alessandro Gonçalves Girardi, Fernando Junges, Marco Antonio Hansen, Vitor
Reisdorfer, representando a Direção do Campus Dom Pedrito; Cleber Maus Alberto,
Mauricio Aires Vieira, Kamilla Raquel Rizzi, Diretora em exercício do Campus São
Gabriel; Ronaldo Bernardino Colvero, Valdir Marcos Stefenon e Irina Lübeck,
representando o Campus Uruguaiana; os representantes das Comissões
Superiores: da Comissão Superior de Ensino (CSE), Luciana Borba Benetti; e da
Comissão Superior de Pesquisa (CSP), Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco; os
Pró-Reitores: Alexandre Borba de Oliveira, representando a Pró-Reitoria de
Administração; Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Eduardo Ceretta Moreira, Elena
Maria Billig Melo, Simone Barros de Oliveira, Cenir Gonçalves Tier, representando a
Pró-Reitoria de Extensão; e Ricardo José Gunski; os Docentes: Cristian Ricardo
Wittman, Franck Maciel Peçanha, Hector Cury Soares, Hélvio Rech, Igor Poletto,
Leonardo Bidese de Pinho, Miriane Lucas Azevedo, Paulo Rodinei Soares Lopes,
Régis Sebben Paranhos, Roberlaine Ribeiro Jorge e Sérgio Meth; os TécnicosAdministrativos: Diogo Alves Elwanger, Edgar Salis Brasil Neto, Émerson Oliveira
Rizzatti, Ida Maria de Oliveira e Laura Santos da Cunha; os Discentes: Adilson de
Oliveira, Clara Caroline Barrêto de Carvalho, Kênya Jéssyca Martins de Paiva e
Dimas Leoneza Souza de Paula.
1.
A Presidente iniciou a Sessão empossando os professores Irina Lübeck e
Vitor Reisdorfer. Também justificou a ausência do Vice-Reitor que estava na
abertura da avaliação do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas no Campus
Caçapava do Sul.
2.
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI.
2.1
A Presidente comunicou ter reiterado, na última reunião com o Secretário da
SESu/MEC, a necessidade de serem prorrogados os contratos dos professores
temporários em razão dos concursos em andamento. Também destacou que a
ANDIFES defende que o professor substituto, para qualificação de doutorado,
licença saúde e licença gestante, não saia do banco de equivalência das
universidades. Disse ter salientado na reunião da ANDIFES a preocupação com as
perdas de vagas de servidores quando da remoção interna ou da redistribuição para
acompanhamento de cônjuge ou para tratamento de saúde.
2.2
A Reitora informou ainda que, a partir de outubro, a UNIPAMPA solicitará
ingresso no grupo Coimbra.
2.3
Comentou também sobre a participação na Reunião da Associação das
Universidades de Língua Portuguesa (AULP).
2.4
Em seguida, a conselheira Claudia Tôndolo cientificou da liberação das vagas
docentes para concurso e também de mais cem vagas para técnicos nível D e seis
para técnicos nível E. O conselheiro Franck Peçanha afirmou que, segundo portaria,
não estão dentro da regra de progressão para Professor Associado. Solicitou a
resolução desse problema considerando o número elevado de docentes que irão
progredir até o fim do ano. Segundo o conselheiro Roberlaine Jorge, na prévia do

contracheque o vencimento dos professores está reduzido. De acordo com a
conselheira Claudia, no próximo mês, os professores já serão ressarcidos dessa
diferença.
2.5
Em seguida, a conselheira Vanessa Dutra falou sobre o processo de
construção do PDI. Salientou as contribuições da comunidade acadêmica para a
elaboração do documento.
2.6
Logo após, a conselheira Simone Barros destacou que o PDP do MEC é
diferente do PDP da Universidade. Lembrou dos problemas relacionados ao
Programa de Permanência do MEC. Conforme a conselheira, a SESu chamou o
FONAPRACE para reavaliação e montagem de uma estratégia de mudança do
Programa. Ainda de acordo com a conselheira Simone, existem duas propostas:
retornar à concepção original do Programa, de atendimento da Lei de Cotas; e
reduzir a carga horária para quatro horas e meia. Afirmou buscarem a redução da
carga horária para quatro horas, podendo então a UNIPAMPA ter quinze cursos
aptos a participarem. Ressaltou que todas as inscrições para o Programa são online,
mediante o sistema Guri.
2.7
A Presidente deu sequência à Sessão com as inclusões e exclusões de
pauta.
2.7.1 Propôs a exclusão de pauta da apreciação da Ata da Quadragésima Primeira
Reunião Ordinária.
2.7.2 O conselheiro Franck solicitou informação sobre a nomeação dos docentes
concursados.
Decisão do Conselho: Aprovada a exclusão da apreciação da Ata com duas
abstenções.
3.
Assunto: Pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR
U-S), conselheiros Kamilla Rizzi, Edgar Salis Brasil Neto e Clara Caroline Barreto de
Carvalho.
3.1
Processo: 23100.000906/2013-24. Origem: ARInter. Objeto: Convênio para
viabilização do Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de
Graduação Santander Universidades 2013, visando incrementar a qualidade da
formação dos alunos das instituições de ensino participantes. Relatoria: Cons.
Kamilla Raquel Rizzi. Parecer: Favorável à aprovação da Assinatura ad referendum
do Convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE.
3.2
Processo: 23100.000966/2013-47. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Acordo
de Cooperação entre a UNIPAMPA e a Prefeitura Municipal de Itaqui, objetivando
conjugar esforços para o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização
de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e tecnológica.
Relatoria: Cons. Clara Caroline Barrêto de Carvalho. Parecer: Favorável à
aprovação do Acordo de Cooperação. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por
UNANIMIDADE.
3.3
Processo: 23100.001087/2013-32. Origem: Campus Bagé. Objeto:
Convênio entre a UNIPAMPA e o Instituto Federal Sul-rio-grandense, objetivando a
limpeza da área do Campus Bagé. Relatoria: Cons. Edgar Salis Brasil Neto.
Parecer: Favorável à aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: Parecer
provado com uma abstenção.
3.4
Processo: 23100.001097/2013-78. Origem: PROEXT. Objeto: Apreciação
da Assinatura ad referendum do “Acordo de Cooperação entre a UNIPAMPA e o
Ministério da Defesa, para a Operação Forte do Presépio, do Projeto Rondon”,
operação essa na cidade de Santa Maria do Pará/PA. Relatoria: Cons. Kamilla

Raquel Rizzi. Parecer: Favorável à aprovação da Assinatura ad referendum do
Acordo de Cooperação. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por
UNANIMIDADE.
3.5
Processo: 23100.001156/2013-16. Origem: Campus Dom Pedrito/ARInter.
Objeto: Convênio entre a UNIPAMPA e a Universidade Politécnica de Madri,
objetivando fomentar o intercâmbio cultural, a pesquisa e a mobilidade de alunos,
professores e técnicos. Relatoria: Cons. Edgar Salis Brasil Neto. Parecer:
Favorável à aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado com
uma abstenção.
4.
Assunto: Comissão Eleitoral Geral (CEG), conselheiros Dandara Fidélis
Escouto, Diogo Alves Elwanger e Régis Sebben Paranhos..
4.1
Relato sobre a Eleição do Conselho Curador (CONCUR)
4.1.1 O conselheiro Diogo Elwanger comunicou não terem recebido novas
inscrições. A Reitora falou da necessidade dos conselheiros articularem em seus
campi candidaturas ao CONCUR. O conselheiro Dimas Leoneza mencionou a
importância de motivar as pessoas para a gestão. O conselheiro Franck Peçanha
propôs que os docentes participantes do CONCUR tenham sua carga horária de
trabalho em sala de aula reduzida ao limite mínimo permitido.
4.2
Discussão sobre a Eleição de Coordenador Acadêmico do Campus Dom
Pedrito.
4.2.1 A seguir, o conselheiro Diogo comunicou que, segundo a Secretaria do
CONSUNI, ficará vago o cargo de Coordenador Acadêmico do Campus Dom
Pedrito. Sugeriu que a eleição seja de competência do Conselho de Campus e da
Comissão Eleitoral Local (CEL). O conselheiro Vitor Reisdorfer concordou com a
proposta e pediu que esse se tornasse um procedimento padrão definido pelo
CONSUNI. O conselheiro Fernando Junges ressaltou estarem numa etapa de
discussão do Estatuto e do Regimento, portanto, sendo importante pensar em como
contemplar situações como as de Dom Pedrito. O conselheiro Hélvio Rech defendeu
a diminuição do tempo de mandato para os cargos de coordenadores acadêmicos e
diretores. A Presidente esclareceu que a proposição do conselheiro Vitor é que
vagando o cargo para o qual a chapa foi eleita e não tendo se atingido a metade do
tempo do mandato, os campi tenham prerrogativas para criar a CEL, não
necessitando o envolvimento da Comissão Eleitoral Geral (CEG). O conselheiro
Sérgio Meth afirmou que a eleição paritária na UNIPAMPA é contrária à legislação.
Colocou-se em votação a proposta de que o Campus Dom Pedrito faça a sua
eleição mediante a CEL. Decisão do Conselho: Proposta aprovada com uma
abstenção.
4.3 Processo nº 23100.000519/2012-15. Origem: Coordenadoria do Sistema de
Bibliotecas. Objeto: Edital de Eleição de Representantes do Conselho Coordenador
de Bibliotecas da UNIPAMPA. O conselheiro Diego Alves Elwanger apresentou a
proposta de Edital e a Mesa colocou o assunto em votação. Decisão do Conselho:
Edital aprovado com uma abstenção.
5.
Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE), conselheiros
Elena Maria Billig Mello, Luciana Borba Benetti e Ricardo José Gunski.
5.1
Processo: 23100.000884/2013-01. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto:
Credenciamento Docente de Pâmela Carpes e Rodrigo Balk no Programa de PósGraduação em Bioquímica. Relatoria: Cons. Luciana Borba Benetti. Parecer:

Favorável à aprovação do Credenciamento. Decisão do Conselho: Parecer
aprovado por UNANIMIDADE.
5.2
Processo: 23100.000885/2013-47. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto:
Credenciamento Docente de Ricardo Pozzobon e Márcio Aquio Hoshiba no
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. Relatoria: Cons. Luciana Borba
Benetti. Parecer: Favorável à aprovação do Credenciamento. Decisão do
Conselho: Parecer aprovado com uma abstenção.
6.
Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN),
conselheiros Diogo Alves Elwanger, Fernando Junges e Kênya Jéssyca Martins de
Paiva.
6.1
Processo: 23100.000572/2013-99. Origem: Gabinete da Reitoria – Ouvidoria.
Objeto: Proposta de Regimento da Ouvidoria da UNIPAMPA. Relatoria: Cons.
Fernando Junges. Parecer: Favorável à aprovação da Proposta de Regimento. O
conselheiro Hélvio Rech sugeriu que o Ouvidor tenha mandato de um ano podendo
ter uma recondução. A Presidente explicou se tratar de um cargo de confiança,
portanto, não havendo eleição, e sim designação para exercer a função. A
conselheira Clara Caroline de Carvalho defendeu o processo da forma como está na
proposta por se tratar de um cargo de confiança da gestão. O conselheiro Hélvio
retirou a proposta. Decisão do Conselho: Aprovado o Parecer com duas
abstenções.
Às 11 horas, registrou-se a presença do Vice-Presidente do Conselho, Professor
Almir Barros. O Vice-Presidente informou que se encontrava na reunião de abertura
da avaliação de reconhecimento do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, no
Campus Caçapava do Sul.
7.
Assuntos Gerais:
7.1 O conselheiro Franck Peçanha solicitou informação sobre a nomeação dos
docentes concursados. A conselheira Claudia Tôndolo disse que várias
homologações e nomeações já foram assinadas. O conselheiro Franck considerou
que, devido à urgência da situação, deve haver mais de uma pessoa para avaliar a
documentação. A conselheira Irina Lübeck afirmou entender ser um processo
moroso e acrescentou que o Campus Uruguaiana está disposto a enviar servidores
para ajudar nas homologações e nomeações. O Professor Almir Barros destacou a
ideia de lançarem novo edital de concurso docente já no próximo dia dezenove de
julho. O conselheiro Maurício Vieira pediu urgência na publicação do edital do
concurso. O Vice-Presidente justificou a data de dezenove de julho para a
publicação do edital em função das várias etapas do processo, inclusive pela
pendência de informações dos campi. O conselheiro Franck propôs que para as
vinte e três novas vagas seja utilizada a matriz de distribuição, já possibilitando ao
Campus a distribuição dessas vagas. O Vice-Presidente disse que, se o Campus
Jaguarão, ou qualquer outro Campus, já estiver com a documentação completa, a
Reitoria pode publicar um edital específico de concurso docente para antes do dia
dezenove. A Professora Ulrika Arns afirmou ter solicitado para a Comissão de Vagas
Docentes uma simulação de como ficaria a distribuição de vagas docentes utilizando
professores substitutos para os diretores. Considerou a necessidade de essa
hipótese ser pensada, uma vez que são muitas as atribuições do Diretor de Campus.

Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 35 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.

ULRIKA ARNS
Presidente do CONSUNI
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