ATA Nº 49 – 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Às nove horas e cinquenta minutos do dia trinta de janeiro de dois mil e quatorze, na
Sala 2106 do Campus Bagé, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA.
Presentes: Ulrika Arns, Presidente; Almir Barros da Silva Santos Neto, VicePresidente; os Diretores das Unidades: Alessandro Girardi, Fernando Junges; Aline
Lopes Balladares, representando o Campus Caçapava do Sul; Nádia Fátima dos
Santos Bucco, Cleber Maus Alberto, Maurício Aires Vieira, Elisangela Maia Pessôa,
representando o Campus São Borja; Luciana Borba Benetti, representando o
Campus São Gabriel e Irina Lübeck, representando o Campus Uruguaiana; os
representantes das Comissões Superiores: Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco e
Claudete Izabel Funguetto; os Pró-Reitores: Everton Bonow, Claudia Denise da
Silveira Tôndolo, Vanessa Rabelo Dutra, Eduardo Ceretta Moreira, Elena Maria Billig
Mello, Simone Barros de Oliveira, Cenir Tier, substituindo a Pró-Reitora de Extensão;
e Ricardo José Gunski; 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, Miriane Lucas Azevedo,
Paulo Rodinei Soares Lopes, Roberlaine Ribeiro Jorge e Sérgio Meth; os TécnicosAdministrativos: Diogo Alves Elwanger, Émerson Oliveira Rizzatti e Laura Santos da
Cunha; os Discentes: Adilson de Oliveira, Dandara Fidélis Escoto, Kênya Jessyca
Martins de Paiva e Dimas Leonesa de Souza Paula.
1
Assunto: Informações da Reitoria e da Presidência do CONSUNI.
1.1
O conselheiro Carlos Dilli tratou do Processo Seletivo SiSU. Destacou ter
havido cerca de quarenta e seis mil candidatos para três mil cento e vinte vagas,
sendo que setecentas vagas foram ocupadas na primeira chamada, o que
representa um crescimento em relação à primeira etapa do ano passado. Segundo o
conselheiro, nos cursos em que não forem preenchidas as vagas, será aberto um
processo seletivo complementar. Manifestaram-se a respeito os conselheiros Miro
Bacin, Dimas de Souza Paula, Franck Peçanha, Leonardo Bidese de Pinho, Hélvio
Rech e a Presidente do Conselho.
1.2
A conselheira Simone Barros de Oliveira comunicou que quatro Restaurantes
Universitários serão inaugurados em fevereiro. Ressaltou que os campi Itaqui e
Caçapava estão com Restaurantes em processo de construção. Com relação às
Moradias Estudantis, informou ter sido dada ordem de serviço para obras em seis
campi. Salientou estarem em reelaboração os projetos de Moradias Estudantis para
Bagé e Dom Pedrito. Também afirmou que o PBDA, o PBP e o PAPE dependem de
um parecer da CONJUR, sendo que o Edital do PAPE está pendente da aprovação
da Resolução da Assistência Estudantil.
1.3
Logo após, a conselheira Vanessa Dutra falou acerca do Orçamento da
Universidade, salientando que estavam trabalhando com 1/12 de custeio do total
programado. Lembrou que toda segunda-feira são postados os relatórios das
despesas da UNIPAMPA.
1.4
A Secretaria do CONSUNI solicitou uma retificação na Ata da Trigésima
Reunião Ordinária, realizada em vinte e oito de junho de dois mil e doze, em
Santana do Livramento. Na página três, na qual se lê: Assunto: Plano de

Desenvolvimento Institucional 2012-2015, leia-se: Assunto: Plano de Gestão 20122015.
1.5
A seguir, a Presidente comunicou sobre a posse do Conselho Curador
(CONCUR) pro tempore, realizada em Santana do Livramento, naquela mesma
semana. Também destacou a proposta de alteração no Regimento do CONCUR, a
qual deve ser discutida pelos próximos conselheiros. Destacou que a meta é haver
um Conselho Curador eleito.
2
Assunto: Inclusões e Exclusões de Pauta.
2.4
O conselheiro Sérgio Meth solicitou esclarecimentos sobre a responsabilidade
da Reitoria e da Direção do Campus acerca da possibilidade de disponibilizar a
gravação das reuniões para a comunidade e também esclarecimentos a respeito da
Comissão de Ética e do Adicional de Penosidade. Pediu ainda inclusão de pauta
para tratar de laudo emitido com relação ao Campus Bagé.
2.5
O conselheiro Miro Bacin solicitou inclusão de pauta a respeito das altas
temperaturas em sala de aula.
2.6
O conselheiro Diogo Elwanger requereu inclusão acerca das condições de
trabalho dos TAEs; esclarecimento sobre as remoções e o novo concurso. Propôs
que a questão da climatização fosse discutida ainda pela manhã.
2.7
O conselheiro Fernando Junges solicitou ler um documento emitido pelos
TAEs e outro pela gestão dos campi.
2.8
O Professor Almir Barros requereu inclusão do Processo de Doação do
Terreno do Campus Caçapava do Sul.
2.9
O conselheiro Sérgio Meth sugeriu inversão de pauta, dando prioridade aos
assuntos gerais.
O conselheiro Franck Peçanha alertou que cinco dos pedidos de inclusão de pauta
tratam do mesmo assunto e sugeriu que, se os solicitantes concordassem, fosse
tratado como condições de trabalho e aulas. A Presidente disse também entender
como questão de infraestrutura, mas que os problemas são diferentes em cada
Campus. A conselheira Vanessa Dutra defendeu a não inversão de pauta em função
da importância das pautas já estabelecidas. Foram votadas duas propostas: a feita
pela Mesa, de que o assunto sobre a infraestrutura fosse o primeiro a ser discutido
em Assuntos Gerais. A segunda proposta foi feita pelo conselheiro Sérgio Meth, de
que a discussão sobre infraestrutura fosse realizada antecipadamente em relação
aos demais temas. Decisão do Conselho: A proposta sugerida pela Mesa foi
aprovada, tendo um voto contrário e duas abstenções. A sugestão do conselheiro
Sérgio obteve somente três votos favoráveis e três abstenções. Foram aprovadas
todas as solicitações de inclusão de pauta.
3
Assunto: Apreciação de Atas. Origem: Secretaria do CONSUNI
3.4
Objeto: Ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordinária. Decisão do
Conselho: Aprovada com quatro abstenções.
3.5
Objeto: Ata da Quadragésima Oitava Reunião Ordinária. A Secretária do
CONSUNI, Sara Tarasuk, fez a leitura de sugestão de acréscimo de redação à Ata.
Decisão do Conselho: Decidiu-se que a Ata será enviada a todos os conselheiros
para apreciação na próxima Reunião.
4
Assunto: Apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Processo: 23100.000039/2014-16. Origem: Gabinete da Reitoria. A conselheira
Vanessa Dutra fez a apresentação do PDI. Manifestaram críticas, ponderações,

esclarecimentos ou sugestões os conselheiros Maurício Aires Vieira, Mario Rosales,
Elisângela Maia Pessôa, Vanessa Dutra, Franck Peçanha, Diogo Elwanger, Adilson
Oliveira, Irina Lübeck, Hélvio Rech, Miro Bacin, Fernando Junges e a Professora
Ulrika Arns. Às doze horas e trinta minutos, a Sessão foi interrompida para o almoço.
Às quatorze horas e vinte minutos, a Presidente reiniciou a Reunião. Decisão do
Conselho: Aprovada por UNANIMIDADE a proposta de Reunião Extraordinária
sobre o PDI, no dia vinte de fevereiro, em Bagé, às nove horas.
5
Assunto: Apresentação da Programação de Ações de Capacitação dos
Servidores – 2014. Processo: 23100.002817/2013-12. Origem: Gabinete da
Reitoria/NUDEPE. A servidora Técnico-Administrativa Rita Berni, Coordenadora do
NUDEPE, apresentou a Programação. Em seguida, pronunciaram-se expondo
questionamentos, argumentações ou propostas a conselheira Luciana Benetti, a
Presidente, os conselheiros Elisângela Maia Pessôa, Diogo Elwanger e Franck
Peçanha. Decisão do Conselho: Aprovado o Programa de Ações de Capacitação
dos Servidores com um voto contrário e seis abstenções.
6
Assunto: Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho Universitário
com definição dos locais das reuniões. Processo: 23100.000083/2014-18. Origem:
Secretaria do CONSUNI. Fevereiro (Campus São Gabriel); Março (Campus
Jaguarão); Abril (Campus São Borja); Maio (Campus Itaqui); Junho (Campus
Alegrete); Julho (Campus Uruguaiana); Agosto (Campus Santana do Livramento);
Setembro (Campus Dom Pedrito); Outubro (Caçapava do Sul); Novembro (na
mesma cidade onde for realizado o SIEPE) e Dezembro (Campus Bagé). Decisão
do Conselho: Calendário aprovado tendo uma abstenção.
7
Assunto: Parecer da Comissão de Relações Universidade-Sociedade (CR US), conselheiros Daniela Vanila Nakalski Benetti, Edgar Salis Brasil Neto e Clara
Caroline Barrêto de Carvalho. Processo: 23100.002297/2013-48. Origem: Gabinete
da Reitoria. Objeto: Análise da assinatura ad referendum no Processo de
Afastamento do País da Profª Ulrika Arns, quando participou em Montevideo, nos
dias seis e sete de novembro de dois mil e treze, da Nona Reunião de Alto Nível da
Nova Agenda de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-Uruguai (RAN).
Relatoria: Cons. Dandara Fidélis Escoto. Parecer: Favorável à aprovação da
Assinatura. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE.
8
Assunto: Proposta de Resolução das Normas do Programa de Avaliação de
Desempenho. (Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, conselheiros
Anelise Mossmann, Hector Soares, Hélvio Rech, Jucenir G. da Rocha, Laura S. da
Cunha, Miriane Azevedo e Vanessa Dutra). Processo: 23100.002012/2013-79.
Origem: Comissão Especial. Objeto: Minuta da Proposta de Resolução das Normas
do Programa de Avaliação de Desempenho. Relatoria: Cons. Hector Soares. O
conselheiro Hector apresentou um relatório sobre a Avaliação de Desempenho.
Também fez a leitura de documento, encaminhado pelo Campus Uruguaiana,
relacionado ao tema em discussão. Por fim, expôs um formulário de avaliação
elaborado pela Comissão. Na sequência, manifestaram-se os conselheiros Vanessa
Dutra, Hélvio Rech, Franck Peçanha, Hector, Diogo Elwanger, Fernando Junges,
Luciana Benetti, Professor Almir Barros e Professora Ulrika Arns. Os principais
pontos de discussão foram acerca da definição dos responsáveis pela avaliação e
da possibilidade de avaliação específica para cada categoria. O Conselho decidiu

por não votar a Proposta naquela ocasião. Foi definida que será feita uma reunião
da Comissão atual com a CPPD para tratar da proposta. O conselheiro Fernando
salientou que a nova Proposta será apreciada nas Unidades. A conselheira Vanessa
solicitou a revalidação da Portaria referente às progressões. Decisão do Conselho:
A pauta retorna após a reunião definida pelo CONSUNI.
Neste momento, considerando que a Ata da Quadragésima Oitava Reunião
Ordinária já havia sido encaminhada ao endereço eletrônico dos conselheiros, com
as devidas alterações, a Presidente colocou em votação o documento. Decisão do
Conselho: Ata aprovada tendo dois votos contrários e oito abstenções.
Os conselheiros decidiram que os PPCs fossem aprovados por ato da Reitora,
sendo então a assinatura ad referendum apreciada na Quinquagésima Reunião
Ordinária.
9
Assunto: Parecer da Comissão de Regimentos e Normas (CRN),
conselheiros Diogo Elwanger, Fernando Junges e Kênya Jessyca Martins de Paiva.
O conselheiro Fernando Junges explicou que não havia recebido o relatório
referente ao pedido de vistas feito pelo conselheiro Franck Peçanha. Dessa forma,
manteve-se o parecer da CRN. 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. Decisão do
Conselho: Proposta aprovada com três abstenções.
10
Assuntos Gerais
10.1 Passou-se ao debate sobre as condições de trabalho e estudo na
UNIPAMPA. A conselheira Kênya Jessyca Martins fez a leitura de um documento
referente aos problemas de infraestrutura no Campus São Borja solicitando medidas
para melhorias por parte da Reitoria. Solicitou espaço para pronunciamento do
discente Felipe Cardoso, tendo a anuência por parte do Conselho. O estudante fez a
leitura de carta elaborada pelos discentes relacionada às condições consideradas
precárias em sala de aula. O conselheiro Miro Bacin ressaltou que a reivindicação
dos estudantes quanto às condições de infraestrutura são as mesmas da Direção do
Campus São Borja. O conselheiro Dimas de Paula cobrou ações específicas de
melhorias em cada Campus. O conselheiro Sérgio Meth questionou quanto ao limiar
entre a responsabilidade do Campus e da Reitoria. Enfatizou a precariedade nas
instalações do Campus Bagé. O conselheiro Fernando Junges fez a leitura de
requerimento dos servidores técnico-administrativos do Campus Bagé e de
manifesto elaborado pelo Fórum de Diretores. Propôs a elaboração de um
documento único contendo todas as demandas de infraestrutura apresentadas.
Também se manifestaram cobrando providências os conselheiros Dandara Fidélis
Escoto, Adilson Oliveira, Diogo Elwanger, Hector Soares, Hélvio Rech e Elisângela
Pessôa. A seguir, a conselheira Kênya fez a leitura de manifesto discente do Curso
de Engenharias Renováveis. A Presidente afirmou que as atuais condições de
infraestrutura das Unidades estão relacionadas às prioridades definidas em
pactuações entre a Reitoria e os Conselhos de Campus. Ressaltou a importância da
participação da comunidade interna e externa nas reuniões do CONSUNI. A
conselheira Vanessa Dutra destacou que a equipe de obras discutirá as

possibilidades para atender as demandas apontadas nesta Reunião, mas lembrou
que em função do pequeno número de servidores outras obras serão adiadas.
Enfatizou ainda que em função dos processos licitatórios não será possível
implementar climatização neste verão. O conselheiro Fernando solicitou que a
reunião proposta entre a Reitoria e as Direções tenha a representação de um
técnico e de um discente de cada Campus. O conselheiro André Lübeck tratou do
panorama das obras na Universidade, destacando haver setenta e um projetos em
andamento. A conselheira Nádia Bucco propôs a implementação de turno
diferenciado. A conselheira Elena Billig Mello disse entender que cada Direção deve
discutir com a sua equipe qual a melhor solução para o seu Campus. A Presidente
indicou uma videoconferência para a próxima quarta-feira para tratar das questões
apontadas. Por fim, ainda se pronunciaram os conselheiros Adilson Oliveira e
Leonardo Pinho.
10.2 O Vice-Presidente relatou acerca do Processo de Doação do Terreno do
Campus Caçapava do Sul. A conselheira Aline Lopes Balladares salientou que a
área possui doze hectares de preservação ambiental. Ressaltou que serão
construídos nessa área uma Casa de Estudantes, o Prédio Acadêmico, o Prédio
Administrativo, a Biblioteca e um Geoparque. Em seguida, colocou-se o Processo
em votação. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE.
Nada mais havendo a tratar, às vinte horas e quinze 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.

ULRIKA ARNS,
Presidente do CONSUNI.

SARA MASCARENHAS TARASUK,
Secretária Executiva do CONSUNI.

