ATA Nº 48 – 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Às nove horas e vinte minutos do dia doze de dezembro de dois mil e treze, no
Campus Alegrete, 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, Fernando Junges, Marco
Antonio da Fontoura Hansen, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Cleber Maus Alberto,
Mauricio Aires Vieira, Daniela Vanila Nakalski Benetti, Ronaldo Bernardino Colvero,
Valdir Marcos Stefenon e João Cleber Theodoro de Andrade; os representantes das
Comissões Superiores: Elisângela Maia Pessôa, Wilber Feliciano Chambi
Tapahuasco e Claudete Izabel Funguetto; os Pró-Reitores: Everton Bonow, Claudia
Denise da Silveira Tôndolo, André Lübeck, Fábio Natanael Kepler, Elena Maria Billig
Mello, Simone Barros de Oliveira e Vera Lúcia Cardoso Medeiros; os Docentes:
Carlos Aurélio Dilli Gonçalves, Franck Maciel Peçanha, Hector Cury Soares, Hélvio
Rech, Igor Poletto, Leonardo Bidese de Pinho, Mario Jesus Tomas Rosales, Miro
Luiz dos Santos Bacin, Régis Sebben Paranhos, Roberlaine Ribeiro Jorge e Sérgio
Meth; os Técnicos-Administrativos: Diogo Alves Elwanger, Edgar Salis Brasil Neto,
Émerson Oliveira Rizzatti, Jucenir Garcia da Rocha e Laura Santos da Cunha; os
Discentes: Adilson de Oliveira e Dimas Leoneza Souza de Paula.
1.
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI.
1.1
O conselheiro Leonardo Pinho esclareceu sobre os problemas que estão
ocorrendo nos provedores de e-mails.
1.2
A Presidente manifestou satisfação quanto à vitória pelo terceiro ano
consecutivo do IGC 4 e dos Programas de Pós-Graduação que mantiveram as notas
três e quatro. Destacou o desafio para a Universidade de avançar nos conceitos com
uma avaliação interna dos programas.
1.3
A seguir, destacou a Portaria que determina ponto facultativo nos dias vinte e
quatro e trinta e um de dezembro.
1.4
Ainda salientou a possibilidade de adotarem o horário de verão de seis a
dezoito de janeiro.
1.5
A conselheira Elena Billig Mello informou sobre um curso de formação
pedagógica, em especial aos professores iniciantes, realizado no Campus Bagé, nos
dias nove, dez e onze de dezembro. O Curso está programado para diversos campi
durante dois mil e quatorze.
1.6
Em seguida, a conselheira Vera Medeiros relatou as atividades da PROEXT.
Informou ter participado da adesão ao Pacto pelo Ensino Médio, lançado pelo
governo federal. Afirmou que promoverão atividades de formação em diferentes
cidades da Campanha, com a participação dos governos estaduais e federais.
Ressaltou que na próxima semana será enviada circular para as equipes diretivas
informando que, nos meses de janeiro e fevereiro, a PROEXT pretende receber
inclusões de projetos para os editais do primeiro semestre de dois mil e quatorze.
1.7
A Presidente enfatizou a importância de haver um mapeamento na rede
municipal e estadual dos docentes especialistas, mestres e doutores.
1.8
Conforme o conselheiro Igor Poletto, a divulgação do resultado referente ao
Edital 199/2013 da Pós-Graduação foi estendido para a tarde desta quinta-feira, dia
doze de dezembro.

1.9
Em seguida, a conselheira Simone Oliveira comunicou que a validade da
carteira estudantil será de um ano, estando especificada no documento. Ainda
informou acerca da inauguração, em janeiro, de quatro restaurantes universitários
(Jaguarão, São Borja, Alegrete e São Gabriel). De acordo com a conselheira, serão
retomados os processos licitatórios para os campi Bagé e Dom Pedrito
2.
Dando prosseguimento, foram encaminhadas as inclusões e exclusões de
pauta.
2.1
A conselheira Elena Mello solicitou a inclusão de nove processos de
credenciamento docente no PPGEdu do Campus Jaguarão.
2.2
O conselheiro Marco Hansen pediu inclusão: do manifesto dos TAE do
Campus Caçapava sobre a Portaria do Recesso; de assunto relacionado ao PDI e
aos problemas de Internet; de informações sobre as datas das formaturas e sobre a
Minuta do Edital do Concurso dos Técnicos.
2.3
O conselheiro Franck Peçanha solicitou inclusão de pauta sobre a CPPD,
acerca do Projeto da Clínica Escola do Campus Uruguaiana e com relação ao
Comitê de Ética na Pesquisa (CEP).
2.4
O conselheiro Roberlaine Jorge requereu posicionamento da Reitoria sobre
três pontos destacados em Reunião acerca da avaliação do Curso de PósGraduação em Engenharia Elétrica.
2.5
O conselheiro Hélvio Rech pediu inclusão de discussão sobre o uso das redes
institucionais.
2.6
A conselheira Vera Medeiros solicitou inclusão de relatório do último SIEPE.
2.7
O conselheiro Fernando Junges comunicou a aprovação da instalação do
primeiro planetário da região da Campanha.
2.8
A conselheira Nádia Bucco informou a respeito do recurso recebido para
implantação do vinhedo do Curso de Enologia e também sobre as duas emendas
parlamentares para implantação de laboratórios.
2.9
O conselheiro Mario Rosales cobrou uma manifestação da Comissão de Ética
sobre o uso inadequado do e-mail institucional. A Presidente ressaltou ter sido
realizada uma Reunião com o Diretor do NTIC para tratar da regulamentação do uso
do e-mail institucional.
2.10 O conselheiro Carlos Dilli entregou uma menção honrosa dada pelo INEP à
UNIPAMPA.
Decisão do Conselho: Inclusões aprovadas por UNANIMIDADE.
3.
Assunto: Apreciação de Ata. Origem: Secretaria do CONSUNI. Objeto: Ata
da Quadragésima Sétima Reunião Ordinária. A Mesa solicitou a retirada de pauta da
Apreciação da Ata. Decisão do Conselho: Retirada aprovada por UNANIMIDADE
4.
Assunto: Pareceres da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR
U-S), conselheiros Daniela Vanila Nakalski Benetti, Edgar Salis Brasil Neto e Clara
Caroline Barrêto de Carvalho.
4.1
Processo: 23100.002529/2013-68. Origem: Campus São Gabriel. Objeto:
Convênio entre a UNIPAMPA e a Secretaria da Ciência, Inovação e
Desenvolvimento Tecnológico, visando à conjugação de esforços e buscando
recursos para viabilizar a implementação de projeto aprovado no âmbito do Edital
SCIT nº 01/2013 – “Aumento da Produtividade do Mel na Região da Fronteira Oeste”
e vinculado às ações do Polo de Modernização Tecnológica da Fronteira Oeste.

Relatoria: Cons. Edgar Salis Brasil Neto. Parecer: Favorável à aprovação do
Convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado com uma abstenção.
5.
Assunto: Apresentação do Resultado das Eleições do CONSUNI para
Homologação. Comissão Eleitoral Geral: Cons. João Cleber Theodoro de Andrade,
Émerson Oliveira Rizzatti e Adilson de Oliveira. Processo: 23100.002295/2013-59.
Origem: CONSUNI. O conselheiro João Cleber fez a leitura da planilha com os
resultados. A Presidente tratou da manifestação feita pelo candidato docente Sérgio
Meth, em um jornal de Bagé, com relação ao processo eleitoral. Ressaltou que,
como Presidente do Conselho, solicitou ao conselheiro a apresentação de provas
indicativas de farsa e fraude nas Eleições do CONSUNI. Afirmou que os documentos
encaminhados pelo conselheiro não provam farsa ou fraude nas Eleições. Disse que
será aberto um processo disciplinar para avaliar as acusações. O conselheiro Sérgio
fez a leitura dos e-mails e de manifestação nos quais contestava o formato e o
processo das Eleições. Destacou que o processo eleitoral não segue o regulamento
da UNIPAMPA e está em desacordo com a Constituição. Enfatizou também que
nesse modelo os campi não são adequadamente representados. O conselheiro
Franck Peçanha ressaltou existirem meios legais para resolver os problemas
mencionados pelo conselheiro Sérgio. O conselheiro Diogo Elwanger afirmou que
não há fatos nas acusações do conselheiro Sérgio, e sim críticas ao sistema. Disse
entender que as Eleições só podem ser contestadas a partir de evidências
concretas. O conselheiro Fernando Junges registrou que todas as pessoas que
participaram do processo eleitoral no Campus Bagé são idôneas. Propôs uma
moção de repúdio à manifestação, na imprensa, do conselheiro Sérgio. O
conselheiro Régis Paranhos solicitou a implantação da eleição informatizada. O
conselheiro Hélvio Rech questionou o formato e os procedimentos das Eleições na
UNIPAMPA. O conselheiro Jucenir Garcia da Rocha disse entender que todo
candidato tem direito a indicar um fiscal. Questionou a CEG se essa possibilidade e
os outros apontamentos levantados na discussão constam em ata. O conselheiro
Hector Soares lembrou que não é momento de debaterem as regras eleitorais.
Destacou que um suposto prejuízo deve estar embasado em evidências. O
conselheiro Sérgio Meth, alegando irregularidades no processo eleitoral, solicitou a
abertura de um processo administrativo contra o conselheiro Fernando Junges.
Também afirmou que as urnas ficaram guardadas na sala do Diretor do Campus, e
como o Professor Fernando Junges não era fiscal, não poderia ter acesso aos votos.
Afirmou que o conselheiro Fernando acompanhou a apuração dos votos mesmo não
sendo fiscal, e que isso já era o suficiente para tirar a legitimidade da eleição. A
conselheira Daniela Benetti salientou que todos tiveram tempo de propor mudanças
para as Eleições, mas nenhuma alteração foi efetivamente feita. O conselheiro João
Cleber Theodoro de Andrade, como Presidente da CEG, enfatizou a imparcialidade
e a transparência do processo eleitoral. Afirmou já ter encaminhado ao CONSUNI a
Ata do sorteio da ordem dos candidatos na cédula. Salientou que, segundo a
docente Miriane Lucas Azevedo, o conselheiro Sérgio Meth realizou campanha
durante o pleito eleitoral. O conselheiro Hector Soares propôs a homologação do
resultado, posterior análise dos documentos pela CONJUR e, no caso de constatado
algum erro, a anulação das Eleições. A Presidente destacou que, ao receber os
documentos do conselheiro, enviou para à CONJUR para emissão de um parecer.
Fez a leitura da resposta encaminhada pela Procuradora Zeneida com relação a
esses documentos. O conselheiro Jucenir sugeriu a votação da homologação do
resultado das eleições para os conselheiros técnicos e discentes e posteriormente a

dos docentes. Colocou-se em apreciação a possibilidade de votação da
homologação de todo o processo eleitoral, tendo vinte e seis votos favoráveis e
cinco abstenções. Na sequência, votou-se a homologação do Resultado. Decisão
do Conselho: Aprovada a homologação com quatro abstenções.
Às doze horas e quarenta minutos, a Sessão foi suspensa. Às quatorze horas e vinte
minutos, foi reiniciada a Reunião.
6.
Assunto: Pareceres da Comissão de Regimentos e Normas (CRN),
conselheiros Diogo Alves Elwanger, Fernando Junges e Kênya Jessyca Martins de
Paiva.
6.1
Processo: 23100.002497/2013-09. Origem: Comissão Superior de Ensino
(CSE). Objeto: Proposta de Resolução para Revalidação de Diplomas de
Graduação e Pós-Graduação stricto sensu expedidos por Instituições Estrangeiras.
Relatoria: Cons. Fernando Junges. Parecer: Favorável à aprovação da Proposta
com as alterações indicadas. Pronunciaram-se os conselheiros Franck Peçanha,
Régis Paranhos e Diogo Elwanger. O conselheiro Franck solicitou vistas ao
processo.
6.2
Relato sobre o Processo 23100.000829/2013-11 – Regimento dos
Laboratórios. O conselheiro Fernando relembrou a discussão na última Sessão e
cientificou os presentes sobre a reunião realizada na Reitoria, na qual participaram
os também conselheiros Diogo Elwanger, Edgar Brasil Neto, Wilber Tapahuasco,
Mario Rosales, Anelise Mossmann, os Coordenadores dos Laboratórios, João Ícaro
e Cíntia, e a Procuradora Drª Zeneida Machado Silveira de Souza. Nessa reunião foi
definido que a Reitora fará uma instrução normativa. Ainda de acordo com o
conselheiro, haverá uma reunião em São Gabriel, no dia vinte e um de janeiro, para
que a Comissão dê continuidade ao trabalho.
7.
Assunto: Pareceres da Comissão Superior de Ensino (CSE), conselheiros
Elena Maria Billig Mello, Luciana Borba Benetti e Ricardo José Gunski.
7.1
Processo: 23100.002498/2013-45. Origem: PROPG/Campus Caçapava do
Sul. Objeto: Credenciamento dos Docentes Ítalo Gomes Gonçalves, Luciana Arnt
Abichequer, Pedro Daniel da Cunha Kemerick e Víter Magalhães Pinto no Programa
de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral. Relatoria: Cons. Elisângela Maia
Pessôa. Parecer: Favorável ao Credenciamento dos Docentes. Decisão do
Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE.
7.2
Processo: 23100.002645/2013-87. Origem: PROPG/Campus Jaguarão.
Objeto: Credenciamento do Docente Maurício Aires Vieira no PPGEdu. Parecer:
Favorável ao Credenciamento.
7.3
Processo: 23100.002647/2013-76. Origem: PROPG/Campus Jaguarão.
Objeto: Credenciamento da Docente Carmen Regina Dorneles Nogueira no
PPGEdu. Parecer: Favorável ao Credenciamento.
7.4
Processo: 23100.002650/2013-90 Origem: PROPG/Campus Jaguarão.
Objeto: Credenciamento do Docente Jefferson Marçal da Rocha no PPGEdu.
Parecer: Favorável ao Credenciamento.
7.5
Processo: 23100.002651/2013-34. Origem: PROPG/Campus Jaguarão.
Objeto: Credenciamento da Docente Glaucia Maria Figueiredo Silva no PPGEdu.
Parecer: Favorável ao Credenciamento.

7.6
Processo: 23100.002652/2013-89. Origem: PROPG/Campus Jaguarão.
Objeto: Credenciamento da Docente Maiane Liana Hatschbach Ourique no
PPGEdu. Parecer: Favorável ao Credenciamento.
7.7
Processo: 23100.002653/2013-23. Origem: PROPG/Campus Jaguarão.
Objeto: Credenciamento do Docente Bento Selau da Silva Júnior no PPGEdu.
Parecer: Favorável ao Credenciamento.
7.8
Processo: 23100.002655/2013-12. Origem: PROPG/Campus Jaguarão.
Objeto: Credenciamento da Docente Regina Célia do Couto no PPGEdu. Parecer:
Favorável ao Credenciamento.
Relatoria: Cons. Elisângela Pessôa. Relatoria: Cons. Elena Maria Billig Mello.
7.9
Processo: 23100.002649/2013-65. Origem: PROPG/Campus Jaguarão.
Objeto: Credenciamento da Docente Jane Schumacher no PPGEdu. Parecer:
Favorável ao Credenciamento.
7.10 Processo: 23100.002656/2013-67. Origem: PROPG/Campus Jaguarão.
Objeto: Credenciamento da Docente Maria Beatriz Luce no PPGEdu. Parecer:
Favorável ao Credenciamento.
Decisão do Conselho: Pareceres aprovados com três abstenções.
8
Assuntos Gerais:
8.1
O conselheiro Marco Hansen entregou manifesto dos servidores técnicoadministrativos de Caçapava do Sul sobre a Portaria referente ao recesso. A seguir,
o conselheiro reclamou da conexão precária de Internet no Campus Caçapava.
Solicitou ainda que a formatura no Campus Caçapava do Sul seja em dezoito ou
vinte e cinco de abril de dois mil e quatorze. O conselheiro Fernando Junges
também cientificou que os formandos do Campus Bagé fizeram o pedido de
alteração na data de formatura. A conselheira Elena Billig Mello disse que
acrescentará a sugestão dos dois campi. A seguir, o conselheiro Hansen questionou
sobre a minuta do Edital para Concurso dos Técnicos. Segundo a conselheira
Claudia Tôndolo, o Edital deve ser publicado na próxima segunda-feira. Explicou que
o documento está sendo novamente revisado em razão da retirada do item exigindo
a permanência do servidor por três anos na cidade de exercício. Concluindo, o
conselheiro Hansen sugeriu que se faça uma cartilha com orientações de
procedimentos aos novos conselheiros. O conselheiro Hector Soares pediu apoio na
catalogação por tema das resoluções do CONSUNI. O conselheiro João Cleber
reiterou a solicitação à PROGESP sobre o ajuste das vagas docentes. A conselheira
Claudia destacou estarem na dependência de uma nova portaria do MEC para
definição da distribuição de vagas. O conselheiro Leonardo Bidese de Pinho tratou
do cronograma de implantação dos links para melhoria de conexão de Internet na
UNIPAMPA.
8.2
Na sequência, o conselheiro Franck Peçanha entregou o Projeto da Clínica
Escola do Campus Uruguaiana. Manifestaram-se a Presidente, os conselheiros
André Lübeck e Dimas de Paula. O conselheiro Franck solicitou que a eleição dos
membros para a CPPD seja feita o mais breve possível e que tenha representação
dos dez campi. Pronunciaram-se os conselheiros Fernando Junges e Hector Soares.
Para finalizar, o conselheiro Franck argumentou sobre a possibilidade de alguma
forma de reconhecimento ao trabalho dos membros do Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP).
8.3
Logo após, o conselheiro Roberlaine Jorge tratou dos pontos destacados em
reunião acerca da avaliação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica:
ampliação da infraestrutura física para alocação de espaços individuais aos diversos

grupos de pesquisa; equilíbrio da carga horária letiva entre os docentes
permanentes; aumento de número de docentes dedicados ao Programa. Solicitou
um posicionamento da Reitoria para traçarem as metas e os objetivos do Programa.
A Professora Ulrika Arns disse que os Programas de Pós-Graduação serão
analisados individualmente. Manifestaram-se ainda os conselheiros Vera Medeiros,
Franck Peçanha e Nádia Bucco.
8.4
No prosseguimento da Sessão, o conselheiro Hélvio Rech tomou a palavra e
se disse vítima de campanha de difamação nas redes sociais da Universidade. Fez
a leitura de um requerimento de providências com relação ao assunto. A Presidente
salientou não ter sido esse o tema aprovado para discussão. O conselheiro Hector
Soares afirmou não ser o CONSUNI o espaço mais adequado para esse debate e
defendeu a liberdade de expressão nas redes institucionais. Para o conselheiro
Sérgio Meth, há perseguição política na Universidade mediante as redes sociais. Os
conselheiros Franck e Fernando falaram da importância de preservar os diferentes
espaços de discussão. O conselheiro Mario Rosales considerou fundamental
existirem regras claras sobre o teor das discussões nos meios institucionais. O
conselheiro Leonardo Bidese de Pinho, na condição de dirigente do Conselho gestor
do NTIC, questionou se o CONSUNI entende necessária alguma forma de
moderação nas listas de servidores. A Presidente sugeriu que este assunto venha a
ser discutido em uma próxima Reunião.
8.5
Em seguida, a conselheira Vera Medeiros apresentou o relatório do último
SIEPE. Pronunciaram-se ainda os conselheiros João Cleber, Régis Paranhos e a
Reitora.
A Presidente comunicou que a próxima Reunião será em Bagé, no dia trinta de
janeiro.
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e quarenta minutos foi encerrada a
Reunião e redigida 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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