ATA Nº 82 – 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Data: 26 de abril de 2018
Local: Auditório – Campus Bagé
Horário: 9h05min
Presentes: O Presidente do CONSUNI, Professor Marco Antonio Fontoura Hansen; o segundo
Decano do Conselho Universitário, professor Cláudio Sonáglio Albano; os Diretores das Unidades,
professores: Roberlaine Ribeiro Jorge; a Decana do Conselho de Campus do Campus Caçapava
do Sul, professora Ângela Maria Hartmann, Thiago Antônio Beuron, Carla Pohl Sehn; a
Coordenadora Acadêmica do Campus Jaguarão, professora Paula Trindade da Silva Selbach e
Marcus Vinícius Morini Querol; os Representantes das Comissões Superiores: de Ensino,
professor Sandro da Silva Camargo; de Pesquisa, professora Tanise Brandão Bussmann e de
Extensão, professora Cristine Machado Schwanke; os Pró-Reitores: Evelton Machado Ferreira,
Luiz Edgar Araújo Lima, Luís Hamilton Tarragô Pereira Júnior, Pedro Roberto Azambuja Madruga,
Ricardo Howes Carpes e Nádia Bucco; os Docentes: Adriana Gindri Salbego, Algacir José Rigon,
Carmen Regina Dorneles Nogueira, Douglas Mayer Bento, Franck Maciel Peçanha, Hélvio Rech,
Ivonir Petrarca dos Santos, João Antônio Gomes Pereira, Jônatas Marques Caratti, Márcio André
Rodrigues Martins, Nádia Rosana Fernandes de Oliveira, Rolando Larico Mamani, Simone Silva
Alves e Telmo Egmar Camilo Deifeld; os TAEs: Cíntia Saydelles da Rosa, Clever Martins Leitzke,
Pierre Correa Martin, Ronei Pinto da Silva e Sandro Silva da Cunha; os Discentes: Diogo Gabriel
Sperandio, Ewerton da Silva Ferreira, Felipe Eduardo Luedke e Valéria Vinci Zinelli da Costa.
Registramos as ausências justificadas dos conselheiros convocados: Maurício Aires Vieira,
Ronaldo Colvero, Sandro Burgos e Nara Zamberlan dos Santos.
Registramos as ausências justificadas dos servidores convocados: Professores Muriel Pinto,
Osmar Manoel Nunes, Edson Paniágua.
Ausente sem justificativa, os conselheiros convocados: Rafael Schmidt, Marcelo Nalério dos Reis
e Cláudia Maydana.
1.
Posse dos novos conselheiros:
1.1
Membros Natos: Professoras Ângela Maria Hartmann, decana do Conselho de Campus do
Campus Caçapava do Sul e Paula Trindade da Silva Selbach, Coordenadora Acadêmica do
Campus Jaguarão.
1.2
Os Docentes: Franck Maciel Peçanha, Simone Silva Alves e Telmo Egmar Camilo Deifeld.
2.
Recomposição da CEG:
2.1
Escolha de um discente suplente que assumirá no lugar da conselheira Valéria da Costa
que solicitou seu desligamento da Comissão.
Resultado: O nome do discente Felipe Eduardo Luedke foi aprovado. Abstiveram-se os
conselheiros: Diogo Sperandio e Ewerton Ferreira. Ausentes no momento da votação os
conselheiros: Cháriston Dal Belo, Ronei Pinto da Silva e Victor Paulo Kloeckner Pires.
3.
Informações da Reitoria:
3.1
Constituir Comissão para Estatuinte Universitária já que este foi o encaminhamento dado à
solicitação do conselheiro Ewerton Ferreira na última Reunião. Antes o Presidente comunicou que
a ausência do Vice-Presidente, professor Maurício Aires Vieira estava em visita ao Campus
Caçapava do Sul, acompanhando a avaliação do Curso Superior de Tecnologia em Mineração. Às

9 horas 30 minutos registramos a chegada do Diretor do Campus São Gabriel, professor
Cháriston Dal Belo e do 1º Decano do Conselho, professor Victor Pires que passa a compor a
Mesa. Continuando a tratar sobre a Comissão para a Estatuinte Universitária disponibilizaram-se
os conselheiros: Nádia Bucco, Ewerton Ferreira, Telmo Deifeld, Diogo Sperandio e Hélvio Rech. O
conselheiro Diego Sperandio lembrou que na última reunião havia sido acordado que essa
Comissão trabalharia com a Comissão Especial para alteração do Estatuto e do Regimento. Com
a concordância de todos os presentes ficou definido que esses indicados passam a integrar a
Comissão Especial de Alteração do Estatuto e do Regimento Geral.
3.2
O Presidente informou que para homologar o resultado da eleição discente será
necessária uma reunião extraordinária, que de acordo com o cronograma do edital será no
próximo dia 30 de maio. Salientou que será uma reunião via webconf e que os conselheiros
receberão a convocação.
3.3
Na sequência, a pedido da Secretaria do CONSUNI, o Presidente solicitou que os
conselheiros justifiquem as ausências em conformidade com a Resolução 33, ou seja, até 48
horas antes da reunião. Sobre ausência dos gestores das Unidades Acadêmicas, o primeiro
substituto é o Coordenador Acadêmico do campus, na impossibilidade deste, o 1º decano do
Conselho de Campus e assim sucessivamente, considerando-se a importância de as direções se
fazerem presentes. A justificativa apresentada pela Secretaria do CONSUNI é em observância à
LDB (Art. 56, parágrafo único), que trata da proporcionalidade dos órgãos colegiados deliberativos
e que devem possuir 70% de docentes.
3.4
O Presidente informou sobre a viagem a Ambato no Equador, onde palestrou sobre
“Construindo Cidadania Planetária”. O Presidente fez questão de salientar que essa viagem foi
toda custeada pela Universidade equatoriana. Disse que nesse mesmo evento foi nomeado
delegado dessa comissão pelo Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras e salientou que há
muitas possibilidades abrir intercâmbio entre docentes, técnicos e estudantes; que já havia sido
convidado para fazer parte da Cátedra da UNESCO assinou juntamente com o representante da
Organização um Termo de Cooperação pela UNIPAMPA sobre sociedade e ética. Informou que
teve o entendimento de abrir o termo de cooperação para todas as universidades, atitude que o
Pleno da ANDIFES apoiou totalmente a iniciativa. Também comunicou que foi convidado pelo
Presidente do GCUB para representá-lo em reunião na cidade de Beirute, Líbano para
participação no I Encontro de Reitores Brasil-Líbano e na sequência em Salamanca, Espanha
para participação no IV Encontro Internacional de Reitores Universia e que o processo desse
afastamento faz parte da pauta desta reunião. Todas essas ações resultaram na assinatura de
novo convênio com o Santander Cultural, onde já conseguiram duas bolsas e com tratativas de
auxílios diretamente para estudantes em situação de carência. Salientou que a
internacionalização é inevitável e que a UNIPAMPA já está trabalhando nisso. Finalizando os
informes da Reitoria disse que em junho próximo, em Córdoba/AR acontecerá o Congresso
Regional de Educação Superior (CRES) e que são esperadas 25 mil pessoas.
4.
Informações dos Conselheiros:
4.1
O conselheiro Algacir Rigon agradeceu em nome do Curso Educação no Campo a
receptividade ao LECampo nas Unidades por onde passam. Disse que estão projetando uma
reunião em 25 de maio próximo juntamente com o conselho comunitário e lideranças da
comunidade realizando ações em relação ao LECampo e convidou a todos para participarem.
4.2
A conselheira Nádia Bucco deu boas-vindas aos novos conselheiros e solicitou uma
energia positiva pelos professores Cristiano Jesse e Nara Zamberlan e seu esposo, e também
pelo colega Diogo Elwanger. Agradeceu à direção do Campus Alegrete pelo acolhimento ao
programa “He for She”; ao Campus Jaguarão pela noite histórica proporcionada. Disse que em
Uruguaiana o evento acontecerá no Campus Uruguaiana e até dezembro deverão ter percorrido
todas as Unidades. Informou que a Pró-Reitoria está trabalhando no pacto nacional de
alfabetização na idade certa, cujo programa tem como objetivo a alfabetização de todas as
crianças até, no máximo, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Agradeceu à direção dos
campi Bagé e São Borja, à DTIC, PROAD, DAEINTER e ao Gabinete da Reitoria, salientando que
esta é a Universidade que querem construir, que avança para vencer adversidades em prol de
uma educação de qualidade, compromissada com a formação continuada para os profissionais da
educação básica que transformará a sociedade.
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4.3
O conselheiro Marcus Querol fez um agradecimento ao Exército Brasileiro pela constante
parceria com o Campus Uruguaiana e informou do convite que recebeu para comparecer ao
gabinete do General quando agradeceu pessoalmente à Universidade pela atuação na região e
colocou-se à disposição inclusive em relação às obras. Disse que a UNIPAMPA será agraciada
como “Amiga do Exército Brasileiro” no dia 04 de maio.
4.4
O Pró-Reitor Luís Hamilton Tarragô Júnior comunicou sobre o 1º encontro de práticas
administrativas das IES do Rio Grande do Sul realizado nos dias 4 e 5 de abril, que teve como
objetivo principal a conjugação de esforços nas áreas administrativas visando, principalmente a
economicidade e o melhor aproveitamento dos recursos humanos. Disse que os problemas e
desafios são comuns entre as IES e que é preciso enfrentá-los. O evento resultou em 4 grupos de
trabalhos: para discussão de ações de governança, gestão de riscos e escritórios de processos;
de aquisições; de contratos e de gestão ambiental. Informou que o próximo encontro será em
Bento Gonçalves quando serão formados novos GTs e avaliados os trabalhos dos atuais. O
conselheiro disse acreditar que esse é o caminho para chegarem a um patamar onde as
atividades meio não impactem o orçamento da forma como estão impactando hoje. Finalizando
agradeceu à PROAD, PROEXT, ACS e ao Gabinete da Reitoria que se envolveram na realização
do evento.
4.5
O Presidente comentou que na última reunião da ANDIFES essas ações já foram
apresentadas e que as demais instituições ficaram muito bem impressionadas pelas proposições
da UNIPAMPA. Também informou que solicitou à presidência da ANDIFES uma ação junto à
Comissão da Câmara de Educação, Cultura e Ciência e Tecnologia pela manutenção do ensino
da língua espanhola nos currículos da educação básica no Rio Grande do Sul. Comunicou sobre a
reunião em Brasília, juntamente com o Diretor do Campus Bagé, ocasião em que trataram da
implementação do Polo Tecnológico da Campanha, salientou que os polos são uma maneira da
Universidade se expandir na sociedade; disse que em Alegrete deu tão certo que a empresa que
estava incubada deseja construir um prédio dentro da UNIPAMPA com a proposição que daqui a
20 anos o prédio se torne da Universidade.
4.6
O conselheiro Sandro Cunha realizou a leitura do memorando encaminhado pelo NuDE do
Campus São Gabriel e que passa a fazer parte desta ata, no qual solicitam o imediato
preenchimento da vaga de pedagogo naquela Unidade.
4.7
O conselheiro Cháriston Dal Belo comunicou que finalmente o DNIT iniciou a obra de
construção do trevo de acesso ao Campus São Gabriel com previsão de conclusão em junho
próximo, e que a direção do Campus trabalha junta à gestão municipal pelo asfaltamento do
trecho de acesso ao Campus assim que o DNIT concluir a obra, o que facilitará sobremaneira a
acessibilidade. O conselheiro disse que espera haver o convencimento do DNIT e que esse tipo
de obra beneficie todas as Unidades da UNIPAMPA. Informou que o Campus São Gabriel
também tem uma proposta de incubadora nos mesmos moldes do PampaTec e que ex-alunos já
aguardam a implementação para colocarem em prática projetos na área da agroindústria e que
certamente captarão recursos e melhorar a empregabilidade dos discentes, cujo processo em
breve será apresentado a este Conselho para apreciação. Finalizando o conselheiro reiterou a
necessidade premente de terem um pedagogo naquela Unidade; explicou que a servidora que
ocupa essa vaga está afastada há mais 2 anos e por conta disso não conseguiram ocupar a vaga;
que o Campus possui uma vaga para TAE e que possivelmente seja ocupada como interface de
gestão de pessoas, demanda importante da coordenação administrativa; que vários contatos
estão sendo mantidos com a PROGEPE e com a Reitoria e que espera ter essas duas vagas
solucionadas nos próximos meses.
4.8
O Presidente confirmou as investidas tanto em Porto Alegre como em Brasília para a
construção do trevo de acesso ao Campus São Gabriel e parabenizou o conselheiro Cháriston e
demais diretores pela pró-atividade nas soluções de situações em prol da UNIPAMPA. Aproveitou
para novamente cumprimentar e informar que o professor Cháriston, há cerca de um mês, foi
homenageado com o título de Cidadão Gabrielense.
4.9
O conselheiro Franck Peçanha informou que o PET Fisioterapia desenvolve uma ação
política no intuito de que seja criada uma legislação de proteção e que garanta qualidade de vida
para pessoas com deficiência; que em 2016 em Uruguaiana já conseguiram a redução de carga
horária de trabalho sem redução de salário para servidores municipais que têm dependentes
portadores de deficiência e em 2017 que esses mesmos servidores tenham prioridade na escolha
do período de férias; em parceria com vereadores de Santana do Livramento conseguiram
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aprovar uma lei que torna todos os assentos dos coletivos municipais prioritários; que em parceria
com o conselheiro Roberlaine Jorge esse mesmo projeto já foi aprovado na Câmara de
Vereadores de Alegrete. Salientou que os estudantes apresentam os projetos já finalizados,
inclusive com a lei pronta e convidou todos os diretores para se engajarem nesse trabalho, pois
seria muito bom que as 10 cidades onde a UNIPAMPA está localizada pudessem empenhar-se
nessa causa. O Presidente parabenizou o conselheiro e solicitou que aceite ser o embaixador
dessas ações perante todas as Unidades da Universidade e que a Reitoria apoia totalmente.
4.10 O conselheiro Roberlaine Jorge deu conhecimento que no próximo mês um projeto
desenvolvido por dois alunos da UNIPAMPA, dois alunos do ensino médio de uma das escolas da
cidade orientado pelo professor Alessandro Girardi irá participar de uma competição mundial.
Salientou que o projeto inicial faz a leitura e tradução da linguagem de libras através de uma lupa
instalada no celular, mas que são inúmeras as aplicações. Informou que a organização do evento
está subsidiando três ajudas de custo e que o professor está indo com recursos próprios. O
conselheiro Roberlaine disse que tentou junto à CCF uma forma de conseguir uma ajuda de custo
para o professor, mas que não foi possível, entretanto, conseguiu junto ao NUDEPE o pagamento
da inscrição do evento; o conselheiro solicitou à gestão que buscasse uma forma de ajudar
financeiramente considerando que o nome da Universidade está sendo levado para conhecimento
a nível mundial. O Presidente agradeceu e disse que a Reitoria empenhará esforços junto ao
Presidente da FAPERGS para ações emergenciais para eventos como esse e como legalmente a
UNIPAMPA poderá ajudar de alguma forma. Na sequência o conselheiro Roberlaine deu ciência
aos presentes sobre um aluno prodígio formado em Engenharia pela UNIPAMPA que hoje faz
mestrado no INPE e que concorreu a uma bolsa FAPESP, com currículo muito elogiado pelo
avaliador, entretanto, comentou com o aluno que a Universidade dele não tinha “tradição”. Por
isso o orientador desse aluno está buscando meios para recorrer do resultado da avaliação, pois
deveria ter se baseado no mérito. O conselheiro explicou que fez esse comentário para que todos
vejam a importância de participação em eventos significativos e finalizou dizendo que tradição se
constrói ao longo do tempo e com essas participações; que talvez seja necessária mobilização da
Reitoria e da Procuradoria para reforçar o recurso do orientador, posicionando-se contra a falta de
análise do mérito. O Presidente disse que nos documentos do CRES está registrado por ele que
os jovens grupos não sejam disciplinados pelos mais antigos, que haja simbiose, troca, trabalho
em rede para que todos consigam crescer, não só ao nível de Brasil, mas de internacionalização
também.
5.
Inclusões e Exclusões de Pauta:
5.1
A Conselheira Paula Selbach solicitou inversão de pauta de modo que o item 8 seja tratado
logo a seguir.
Resultado: aprovada a inversão do item 8. Absteve-se o conselheiro Douglas Bento. Ausentes no
momento da votação os conselheiros: Carla Sehn, Cháriston Dal Belo, Hélvio Rech, Ivonir
Petrarca, Rolando Mamani e Diogo Sperandio.
5.2
Marcus Querol solicitou inclusão de 3 assuntos: necessidade de profissional de psicologia
em todos os campi; necessidade de profissionais para o Curso de Fisioterapia de acordo com
amparo legal mais recente para acompanhamento dos estágios e sobre a Matriz OCC, a posição
do Campus Uruguaiana em relação ao modelo de distribuição.
5.3
João Antônio Pereira solicitou a retomada do debate sobre a política institucional de
comunicação; sobre a efetiva função do Conselho Universitário e programação das reuniões, cuja
pauta é corrida, a fim de poderem se organizar para horário de almoço, intervalo e até mesmo de
retorno às bases.
5.4
Valéria da Costa solicitou atualizações sobre a execução da revisão da Resolução 29
(Normas de Graduação).
5.5
Tanise Bussmann solicitou resposta ao Memorando do Campus Santana do Livramento
sobre o Memorando GR 058 que diz respeito ao acolhimento de orientações vindas do MPF;
sugeriu que se ainda não tiver sido feito nenhum encaminhamento que este Pleno mesmo o faça.
5.6
Franck Peçanha solicitou as seguintes inclusões: recepção a autoridades quando em visita
à Universidade; construção de políticas para inclusão de acadêmicos com deficiências; currículo
das licenciaturas, nos transtornos globais do desenvolvimento na formação de pessoas com
deficiência; jubilamento; registrar os efeitos da Lei 13.473/2017 pelo Curso de Fisioterapia;
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regramento interno da Lei 13.370/2016; Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 581/2018
que trata de estágios nos cursos da área da saúde.
5.7
Márcio Martins solicitou uma análise do impacto do atendimento à Resolução CNE nº
02/2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada; quais estratégias a Universidade irá construir para o
estabelecimento das 3.200 horas ao invés das atuais 2.800 horas.
5.8
Ewerton Ferreira inclusão de pauta sobre: o regimento da casa do estudante; Comissão de
Assistência Estudantil e o Programa de Apoio a Participação de Estudantes em Eventos (PAPE)
2017 e 2018.
Resultado: aprovadas todas as solicitações de inclusões. Absteve-se o conselheiro Hélvio Rech.
Ausentes no momento da votação os conselheiros: Tanise Bussmann e Luiz Lima.
8.
Comissão Superior de Ensino: Os conselheiros optaram por votarem este item em bloco.
8.1
Processo: 23100.000325/2018-05. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: Proposta de
Doutorado Profissional em Educação. Parecer: favorável à aprovação.
Manifestou-se a conselheira Paula Selbach salientando a importância da proposta.
8.2
Processo: 23100.000326/2018-41. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: Proposta de
Mestrado Acadêmico em Enfermagem. Parecer: favorável à aprovação.
8.3
Processo: 23100.000831/2018-96. Origem: Campus Bagé. Objeto: Proposta de novo
Regimento e Currículo no Mestrado Profissional em Ensino de Línguas. Parecer: favorável à
aprovação.
8.4
Processo: 23100.000940/2018-11. Origem: Campus Itaqui. Objeto: Solicitação de
Alteração de Nomenclatura do Curso de Engenharia de Agrimensura para Engenharia
Cartográfica e de Agrimensura. Parecer: favorável à aprovação.
Resultado: aprovados todos os itens. Absteve-se o conselheiro Douglas Bento. Ausentes no
momento da votação os conselheiros convocados: Carla Sehn, Sandro Camargo, Hélvio Rech,
Ivonir Petrarca, Rolando Mamani e Diogo Sperandio.
6.
Comissão de Relações Universidade-Sociedade:
6.1
Processo: 23100.000707/2018-01. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Acordo de
Cooperação entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul por intermédio das Secretarias de
Planejamento, Governança e Gestão; de Obras, Saneamento e Habitação; da Educação e a
UNIPAMPA, objetivando o desenvolvimento de estudo e aplicação das metodologias de eficiência
energética em escolas públicas, com o propósito de elaborar projetos de reforma e modernização
elétrica em estabelecimento de ensino e um diagnóstico energético, visando possível
reenquadramento de faixas energéticas junto à concessionária de energia elétrica na região.
Parecer: favorável à aprovação.
Resultado: Aprovado. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Cláudio
Albano, Cristine Schwanke,Franck Peçanha, Pierre Martin e Ronei Pinto.
6.2
Processo: 23100.000777/2018-89. Origem: Gabinete da Reitoria. Objeto: Afastamento
do país do Magnífico Reitor para participação no I Encontro de Reitores Brasil-Líbano e no IV
Encontro de Reitores Universia 2018. Parecer: favorável à aprovação. Por se tratar de matéria de
interesse do Reitor, o Presidente retirou-se da reunião e a presidência da Mesa foi assumida pelo
decano do Conselho, professor Victor Paulo Kloecker Pires.
Resultado: Aprovado. Abstiveram-se os conselheiros Ewerton Ferreira e Jônatas Caratti.
Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Claudio Albano, Marcus Querol e
Cristine Schwanke.
7.
Comissão de Regimentos e Normas (CRN): o Presidente sugere que, em razão de todos
os pareceres serem favoráveis os itens 7.1 a 7.4 sejam votados em bloco, com o que os
conselheiros concordaram.
7.1
Processo: 23100.001566/2017-82. Origem: PROGEPE. Objeto: Solicitação de Alteração
da Resolução 25/2011, Normas para Afastamentos de Servidores para Participação em Atividades
Acadêmico-profissionais Externas à Universidade. Parecer: favorável à aprovação. Manifestou-se
o conselheiro Algacir Rigon sugerindo que pedidos de afastamento e outros encaminhamentos
pudessem, aos poucos, migrar para o sistema eletrônico. A conselheira Tanise Bussmann
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argumentou que apesar do parecer favorável há algumas divergências que precisam ser
alinhadas com a Coordenação das Bibliotecas.
Resultado: A conselheira Tanise Bussmann pediu vistas ao processo.
O professor Marco Hansen reassumiu neste momento a presidência da Mesa.
7.2
Processo: 23100.002233/2017-71. Origem: PROEXT. Objeto: Projeto Anima Campus.
Parecer: favorável à aprovação.
7.3
Processo: 23100.002101/2016-68. Origem: PRAEC. Objeto: Alteração da Resolução
161/2016 – Regimento Geral do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) da
UNIPAMPA. Parecer: favorável à aprovação.
7.4
Processo: 23100.000808/2018-00. Origem: DAEINTER. Objeto: Plano Institucional de
Internacionalização. Parecer: favorável à aprovação.
Resultado: aprovados em bloco os itens 7.2 a 7.4. Absteve-se o conselheiro o conselheiro Hélvio
Rech. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Roberlaine Jorge, Cláudio
Albano e Ronei Pinto.
9.
Comissão Eleitoral Geral:
9.1
Processo: 23100.000801/2018-80. Origem: CONCUR. Objeto: Edital de Eleição para o
Conselho Curador (CONCUR) da UNIPAMPA. Parecer: favorável à aprovação.
O conselheiro Evelton Machado Ferreira, membro da CEG, fez a apresentação da proposta de
Edital.
Resultado: Aprovado. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Roberlaine
Ribeiro Jorge, Cláudio Sonáglio Albano, João Antônio Gomes Pereira, Nádia Rosana Fernandes
de Oliveira, Rolando Larico Mamani, Simone Silva Alves, Telmo Egmar Camilo Deifeld, Ronei
Pinto da Silva e Victor Paulo Kloeckner Pires.
10.
Gabinete da Reitoria:
10.1 Processo: 23100.002840/2015-79. Interessado: Prof. Felipe Pivetta Carpes. Objeto:
Solicitação de revisão de data de Progressão Docente. Manifestaram-se: por duas vezes o
conselheiro Luiz Lima; por quatro vezes o conselheiro Franck Peçanha e os conselheiros Marcus
Querol, Victor Pires, Hélvio Rech, Carla Sehn, Telmo Deifeld, Cháriston Dal Belo e Cláudio
Albano.
Resultado: O conselheiro Franck Maciel Peçanha solicitou vistas ao processo com a sugestão de
que os conselheiros se apropriem verdadeiramente da matéria.
10.2 Processo: 23100.003603/2017-97. Origem: DEaD. Objeto: Criação de Polo EaD nos
campi Dom Pedrito e São Gabriel.
Resultado: Aprovado com o voto contrário do conselheiro Franck Maciel Peçanha e abstenções
dos conselheiros: Algacir José Rigon, Jônatas Marques Caratti e Ewerton da Silva Ferreira.
Ausentes no momento da votação os conselheiros: Cláudio Sonáglio Albano, Cristine Machado
Schwanke, Luiz Edgar Araújo Lima, Diogo Gabriel Sperandio e o professor Marco Hansen.
10.3 Processo: 23100.000950/2018-49. Origem: Gabinete da Reitoria. Objeto: Aprovar a
assinatura do ato ad referendum nº05/2018: Afastamento do país do Magnífico Reitor Marco
Antonio Fontoura Hansen para participação no Fórum Internacional “Construindo Cidadania
Planetária” da Universidade Técnica de Ambato, Equador. Parecer: favorável à aprovação. Por se
tratar de assunto de interesse do Reitor o professor Marco Antonio Hansen, Presidente deste
Conselho, passou à Presidência da Mesa ao decano, professor Victor Pires.
Resultado: Aprovado. Abstiveram-se os conselheiros: Cristine Schwanke, Hélvio Rech e Ronei
Pinto da Silva. Ausentes no momento da votação os conselheiros convocados: Claudio Albano,
Tanise Bussmann, Luiz Edgar Araújo Lima e Diogo Gabriel Sperandio.
O decano consultou se os conselheiros sentiam-se a vontade para votar em bloco os itens 10.4 a
10.9 com o que todos concordaram.
10.4 Processo: 23100.002648/2017-44. Origem: PROGRAD. Objeto: Aprovar a assinatura do
ato ad referendum nº06/2018: Alteração da nomenclatura do curso de Licenciaturas em Letras e
Literaturas de Língua Espanhola (aprovação na 79ª Reunião Ordinária do CONSUNI, em 26 de
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outubro de 2017), para “Licenciatura Letras Espanhol e Literatura Hispânica”, conforme
disponibiliza o Sistema e-MEC. Parecer CSE: favorável à aprovação.
10.5 Processo: 23100.000963/2018-18. Origem: Campus São Borja. Objeto: Aprovar o ato ad
referendum nº 07/2018: Proposta de Curso de Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino
Médio – Modalidade à Distância/UAB. Parecer CSE: favorável à aprovação.
10.6 Processo: 23100.000974/2018-06. Origem: Campus Alegrete. Objeto: Aprovar o ato ad
referendum nº 08/2018: Proposta de Curso de Especialização em Empreendedorismo e Inovação
– Modalidade à Distância/UAB. Parecer CSE: favorável à aprovação
10.7 Processo: 23100.000973/2018-53. Origem: Campus Uruguaiana. Objeto: Aprovar o ato
ad referendum nº 09/2018: Proposta de Curso de Especialização em Gestão em Saúde –
Modalidade à Distância/UAB. Parecer CSE: favorável à aprovação.
10.8 Processo: 23100.000975/2018-42. Origem: Campus Jaguarão. Objeto: Aprovar o ato ad
referendum nº 10/2018: Proposta de Curso de Especialização em Gestão e Desenvolvimento
Regional – Modalidade à Distância/UAB. Parecer CSE: favorável à aprovação.
10.9 Processo: 23100.000962/2018-73. Origem: Campus Bagé. Objeto: Aprovar o ato ad
referendum nº11/2018: Proposta de Curso de Especialização para Professores de Ensino Médio
de Matemática – Modalidade à Distância/UAB. Parecer CSE: favorável à aprovação.
O conselheiro Franck Peçanha solicitou esclarecimentos das 5 propostas de especialização, todas
na modalidade EaD e, lembrou que na última reunião também foram submetidos cursos de
graduação na mesma modalidade; disse que foi buscar no PDI onde está a vertente que, ao invés
de focar na metade sul do RS, focar em uma oferta de vagas extremamente alta em cursos EaD,
inclusive nas licenciaturas. Neste momento o professor Hansen reassume a Presidência da Mesa.
Continuando o conselheiro Franck questionou: qual é o trâmite que existe para isso; à Gestão
perguntou qual é a ideia se passarem a ter um número considerável de alunos EaD; se já sabem
qual o impacto disso na Universidade. Considerou que se essas especializações forem aprovadas
a Universidade terá mais alunos EaD do que alunos presenciais da pós-graduação. O conselheiro
também solicitou esclarecimentos sobre o funcionamento dos polos EaD, pois entende que estão
caminhando para eliminação e troca do professor presencial por um tutor. Questionou se esse é o
caminho desejado para a UNIPAMPA, se do ponto de vista de reconhecimento e de produção isso
é benéfico para a Universidade considerando-se a forma de avaliação dos cursos. A conselheira
Carmén Dorneles esclareceu que iniciou em março último, no Campus São Borja, o Curso de
Geografia EaD ofertado em 18 polos do estado; salientou que o curso passou por todos os
trâmites que os cursos presenciais passam e considera que a UNIPAMPA esta cumprindo sim o
seu papel, que é promover desenvolvimento e possibilidades de pessoas que não teriam
condições de cursar uma universidade. A conselheira se disse satisfeita com a possibilidade de
contribuir na mudança de vida dessas pessoas que possuem um perfil que não possibilita
comparecer aos cursos presenciais. O Pró-Reitor da PROPPI esclareceu que todos os trâmites
desses processos de especializações foram cumpridos em todas as instâncias, que por ser um
processo novo já solicitaram treinamento à DEaD e que se tratam de cursos institucionais que
cumpriram todo o rito necessário até chegar neste Pleno. O conselheiro Márcio Martins disse que
em relação às especializações não tem dúvida do avanço do curso presencial; de que a
incorporação de tecnologias de aprendizagem à distância e de aprendizagem colaborativa são
passos necessários apesar de experimentais; que nas especializações o professor terá que
desenvolver novas tecnologias e disse que é um espaço de formação continuada do docente
universitário; que a tecnologia pode produzir outro tipo de mobilidade das ideias, do pensamento e
da produção; mas que também tem dúvidas quanto ao limite, como colocado pelo conselheiro
Franck, em relação aos cursos de graduação. Finalizando o conselheiro disse que é preciso
avançar na criação de uma política que dê o contorno e traga o diagnóstico para que possam se
pautar nas avaliações. Manifestaram-se também os conselheiros: Algacir Rigon disse que é
preciso discutir o papel da universidade pública e se esse caminho da EaD é papel da
universidade pública; o conselheiro João Antônio Pereira disse que é preciso pensarem mais
sobre essa questão pois já há questionamentos se a UNIPAMPA será Universidade Federal EaD;
o conselheiro Marcus Querol comentou sobre renomadas instituições federais que possuem
cursos lato sensu que estão dando muito certo mas concorda que é preciso haver uma política
específica; Franck Peçanha disse que discorda dos conselheiros que disseram que os processos
seguiram os ritos normais uma vez que estão ali debatendo a aprovação feita ad referendum do
Conselho Universitário e que no momento em que admitem não experiência não podem começar
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ofertando 3 mil vagas. O conselheiro questionou se há no mundo o reconhecimento de alguma
universidade que tenha percentual igual ou maior de alunos EaD ao de alunos presenciais; disse
que são duas políticas: uma inclusiva de qualidade e uma falsa inclusiva. O conselheiro disse que
não é contra o EaD, mas questionou se a Universidade tem a tecnologia necessária para esse tipo
de aula e insistiu que é preciso haver um debate muito aprofundado sobre o assunto. O
conselheiro Jônatas Caratti apresentou números divulgados recentemente sobre a EaD e
concorda que é preciso definirem o tipo de universidade que querem ser. O conselheiro Hélvio
Rech sugeriu refletirem sobre como está à questão da educação à distância considerando que em
reuniões anteriores também a aprovação de cursos EaD aconteceram por ad referendum, mesmo
que com justificativas e solicitou que seja apresentado um relatório com o impacto real dessa
modalidade na Universidade. O Presidente disse que solicitará que a diretora da DEaD será
convidada a vir prestar os esclarecimentos que os conselheiros acharem necessários. Lembrou
que o trabalho por uma EaD institucional iniciou em 2011 e só foi implantada em 2017 e que a
implantação de polos UAB fora da área de abrangência da UNIPAMPA é para preencher um
espaço ainda não ocupado por outras universidades. Disse que a UNIPAMPA pode se utilizar de
todo o material didático disponível por outras universidades; que concorda com a preocupação do
conselheiro Franck e que estão tentando incorporar a verba da EaD Institucional à matriz da
Universidade, e que tem muita clareza que se não houver qualidade têm que fechar sim o curso.
Disse também que é urgente a necessidade de políticas de permanência para os alunos dos
cursos presenciais. O conselheiro Hélvio solicitou que a DEaD envie um relatório com todos os
dados dos cursos EaD da UNIPAMPA, inclusive dos cursos não institucionais. O Presidente
salientou que além do relatório a Diretora da pasta deverá vir a este Conselho prestar
esclarecimentos. A conselheira Carmen disse concordar com os colegas sobre conversarem
sobre a EaD, mas que não podem fechar os olhar, pois a EaD é uma realidade e que precisam
focar na qualidade dos cursos oferecidos. O conselheiro Ewerton Ferreira falou das deficiências
que os alunos enfrentam, como falta de psicólogos nos campi, de moradia e disse que sim, que é
preciso se preocupar com os cursos presenciais e com o sucateamento que as universidades
federais estão sofrendo; que enquanto representação discentes todos concordam que é
necessário um debate aprofundado e que se forem pensar só no presencial, que pensem nas
lacunas existentes atualmente, mas que todos os representantes discentes são favoráveis a
implementação de cursos EaD para que a UNIPAMPA ajude não só no desenvolvimento da
metade sul, mas de outras regiões do estado. Assim sendo os alunos votarão favoravelmente com
a ressalva que a Gestão deve avaliar o impacto, o perfil do estudante e que isso não se torne uma
prática corriqueira sem uma avaliação da Universidade.
Resultado: Aprovados os itens 10.4 a 10.9. Abstiveram-se os conselheiros: Sandro da Silva
Camargo, Tanise Bussmann, Algacir José Rigon, Hélvio Rech, João Antônio Gomes Pereira,
Jônatas Marques Caratti, Nádia Rosana Fernandes de Oliveira, Rolando Larico Mamani, Telmo
Egmar Camilo Deifeld, Pierre Correa Martin, Ronei Pinto da Silva e Sandro Silva da Cunha. Voto
contrário do conselheiro Franck Maciel Peçanha. Ausentes no momento da votação os
conselheiros: Cristine Machado Schwanke e Ivonir Petrarca dos Santos.
Às 12 horas e 40 minutos e reunião foi suspensa e reiniciada às 14 horas e 15 minutos.
Registramos a presença do Vice-Presidente, professor Maurício Aires Vieira.
11.
Assuntos Gerais: neste item serão tratadas as inclusões solicitadas no item 5 desta Ata.
11.1 O conselheiro Marcus Querol explicou que na reunião dos diretores surgiu a solicitação de
que um profissional da área da psicologia fosse disponibilizado para cada uma das Unidades.
Solicitou à Reitoria que busque códigos de vagas para esses profissionais pela importância do
trabalho realizado junto aos estudantes, salientando que muitas vezes conseguem evitar
situações dramáticas, dando inclusive aporte a servidores. O conselheiro Ewerton Ferreira sugeriu
que busquem convênios com as prefeituras para darem esse suporte aos alunos. Explicou que o
NuDE do Campus São Borja fez um levantamento entre todos os alunos que precisaram de
atendimento psicológico e que todos, sem exceção, elogiaram o atendimento da psicóloga cedida
pelo Campus Uruguaiana, daí a importância e a necessidade do trabalho desse profissional em
todos os campi como forma de garantir a saúde mental dos estudantes. A conselheira Nádia
Rosana sugeriu que busquem soluções via conselhos municipais de saúde. O Presidente disse
que o ideal seria um profissional atendendo em cada campus, mas que infelizmente não há código
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de vagas para todas as Unidades e salientou a importância de trabalharem na prevenção;
enfatizou a impossibilidade de o psicólogo receitar medicamentos e insistiu que os diretores
busquem convênios com as prefeituras. O conselheiro Roberlaine Jorge disse que em Alegrete
buscaram convênio dom a Prefeitura, mas concorda que o ideal é que cada campus tenha a sua
estrutura como acontece nos IFEs. O conselheiro Franck Peçanha sugeriu que se faça convênio
com as prefeituras via CAPs. O conselheiro Jônatas Caratti insistiu que deve ser um projeto
institucional e que devem fortalecer os NuDEs. Manifestaram-se também os conselheiros: Valéria
da Costa, Cháriston Dal Belo, Thiago Beuron e Ewerton Ferreira que solicitou o estabelecimento
de prazos para apresentação dos encaminhamentos feitos neste Pleno.
Encaminhamento: a PROGEPE realizará um estudo sobre a possibilidade de terceirização desse
tipo de serviço e que possa fazer o atendimento por área de localização de cada campus. Esse
estudo deve ser apresentado na reunião de junho e a Reitoria se compromete a dar apoio,
pensando em um profissional itinerante para ajudar enquanto não firmam os convênios.
11.1.1 Sobre a Matriz de Orçamento de Custeio e Capital (Matriz OCC) o conselheiro Querol
disse haver cursos com custeio completamente diferentes e propôs que o projeto seja revisto pela
Reitoria; solicitou que a Gestão informe quanto cada campus e cada curso contribuem para a
matriz OCC. O conselheiro Cláudio Albano se manifestou sobre a distribuição da verba de
combustível e solicitou que informem quanto cada campus gastou viagem a viagem, com todos os
gastos especificados; considera que essa demonstração será possível uma programação justa
para o ano seguinte. O conselheiro Sandro Camargo fez a leitura de trechos da Resolução
71/2014, que aprovou o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014/2018 e lembrou a todos que
as políticas de gestão devem ser pautadas na descentralização de decisão, no
planejamento colaborativo, na transparência do orçamento e nos atos de gestão e na busca da
efetividade observado o princípio da economicidade, entre outros. O conselheiro também falou
sobre os recursos distribuídos aos campi, que deve ser calculado com base a Matriz OCC do
MEC; justificou essa fala, pois considera que o PDI não está sendo cumprido; que a forma feita
para distribuição aqui na UNIPAMPA vai contra o que todos os outros gestores de universidades
federais estão fazendo e, principalmente, contra a forma que o MEC distribui recursos para a
Universidade. O conselheiro Querol preocupado com o processo de ensino/aprendizagem do
Campus Uruguaiana solicitou a revisão da distribuição da matriz OCC. A conselheira Nádia Bucco
lembrou que esse assunto é debatido desde a criação da Universidade e que discorda do
conselheiro Sandro Camargo, pois o que realmente aconteceu é que colocaram novos indicadores
no processo, o que é muito diferente de desconsiderar totalmente um dado que é público e que
todas as universidades trabalham a partir dele; que dizer que a matriz foi totalmente
desconsiderada não condiz com que está sendo feito na Universidade. Na sequência o Pró-Reitor
da PROPLAN, conselheiro Luís Hamilton, lembrou que essa alteração foi em atenção a uma
demanda dos diretores no ano de 2017 e comentou como todo o processo foi tramitado entre as
Unidades; foi um complemento à matriz das Unidades com metodologia da Matriz OCC e
concorda que é preciso avaliar a questão qualitativa e aperfeiçoar a matriz; salientou que houve
tempo para que os dirigentes respondessem se divisão satisfaria ou não e que não o fizeram.
Sobre o PDI o Pró-Reitor informou que desde 2015 estão debatendo o formato da Matriz OCC
sem chegarem a um consenso e que ela não foi pensada para atender multicampia; lembrou que
R$ 1.400.00,00 e distribuído de acordo com o peso de cada curso e que esse peso não é definido
pela PROPLAN; que a descentralização de recursos da frota e do combustível está sendo feita na
tentativa de criar uma matriz sem tantas distorções; que a Matriz OCC não atende as dez
universidades federais multicampi porque essas não têm servidores de nível A, B e C e isso faz
com que sejam mais dependentes do custeio. O Presidente informou que estão trabalhando junto
ao MEC em uma nova matriz que contemple inclusive outras ações como a extensão e a pesquisa
que antes não eram contempladas. O conselheiro Roberlaine fez coro ao pronunciamento do
conselheiro Albano e salientou que não podem perder a visão geral e o espírito colaborativo da
Universidade, que precisam sim debater muito o assunto porque as particularidades existem. O
conselheiro Querol disse que essas correções precisam ser realizadas com um trabalho em
conjunto. O conselheiro Albano solicitou que em 2019 se debata sobre a distribuição de valores
antes de serem distribuídos; se disse preocupado com o uso do orçamento, inclusive citando a
Resolução 25 onde diz que os servidores para ir a eventos têm que apresentar trabalho e
questionou se isso realmente está acontecendo; assim como dois ou três servidores de um
mesmo setor viajar para participação em um mesmo curso. Salientou a necessidade de saberem
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onde e como cada Campus e Pró-Reitoria usaram o seu orçamento e, também, a razão de uns
terem gastado mais que outros na mesma conta. O conselheiro Hélvio Rech disse que mesmo
diante de toda essa situação anormal do país não vê ninguém falar na PEC 95 a qual congela os
recursos por 20 anos; questionou como será a situação daqui a 15 anos e se disse
preocupadíssimo com o futuro da Universidade caso essa PEC continue vigente. Disse, também,
que nesses 10 anos da UNIPAMPA muito foi feito, mas que igualmente se acumularam muitas
distorções; parabenizou aos diretores por terem apresentado o assunto e questionou se existe
uma avaliação de desempenho de cada Unidade, já que o orçamento geral da Universidade
depende do desempenho da Instituição. Solicitou que a Comissão de Planejamento e Orçamento,
para pensar uma proposta mais em longo prazo, estruturante, passe a participar mais
efetivamente, inclusive debatendo o orçamento. O Presidente esclareceu que houve votação e
salientou que a Reitoria está aberta para conversar; que todos os questionamentos feitos estão
publicados na página da PROPLAN; que todas as tomadas de decisões são em conjunto com os
gestores da Universidade; que é importante manter a unidade. Encaminhamento: os integrantes
da CPO acompanharão os debates sobre a Matriz OCC.
11.2 Sobre a política institucional de comunicação o conselheiro João Antônio Pereira disse que
apesar de já ter contatado com a ACS é urgente que as respostas à comunidade sejam imediatas;
que é necessário evoluir, ser mais estratégica e de suporte institucional; que precisam ter alguém
sempre no monitoramento/acompanhamento das notícias e redes sociais; sugeriu a criação de
uma equipe de trabalho para construir uma política institucional de comunicação, a fim de que a
Reitoria, Pró-Reitorias e Diretores estejam respaldados na área comunicacional. A conselheira
Nádia Bucco fez a sugestão de trazerem o Coordenador da ACS para participar desse debate. O
conselheiro Ewerton solicitou que seja estabelecido um prazo para apresentação da proposta. O
conselheiro Roberlaine questionou o teor do memorando 01/2018 da ACS em um momento de
debates sobre a comunicação na Instituição. Encaminhamento: formação de um GT com a
participação do Coordenador da ACS e do conselheiro João Antônio para apresentação na
reunião deste Conselho, em junho próximo, de uma minuta da política institucional de
comunicação.
11.2.1 O conselheiro João Antônio, se reportando a uma argumentação do conselheiro Franck
Peçanha sobre a efetiva função deste Conselho, disse que hoje debateram dois assuntos de
grande importância para a Universidade como o orçamento, mas que muitos assuntos estão
entrando para serem votados sem o devido debate, como a Política de Internacionalização, que,
aliás, considerou muito boa, mas pensa que deveriam ter debatido sobre esse assunto; que é
preciso o debate de assuntos tão importantes para a Universidade, pois isso subsidia a tomada de
decisão e exemplificou com as votações da EaD, disse que é favorável à educação a distância
mas que estão aprovando sem medir as consequências de tudo isso. O conselheiro Franck
salientou que há decisões que são da Gestão e, portanto, se os conselheiros discordarem, podem
dar sugestões. Salientou que este Conselho precisa discutir as grandes questões e que hoje
ficaram debatendo duas horas por 600 mil reais em um orçamento de 200 milhões; que cabe aos
conselheiros cobrarem da Gestão se a comunicação não está funcionando, haja vista que a
ocupação dos os cargos se dá por indicação da Gestão.
11.3 A conselheira Valéria da Costa solicitou informações sobre o andamento da atualização da
Resolução 29 – Normas de Graduação. O Pró-Reitor de Graduação explicou que a norma
retornou à CSE e que deliberaram dividir em pequenas resoluções; a primeira proposta que
adveio já foi encaminhada à Secretaria do CONSUNI que já enviou para análise da CRN. O
professor Ricardo Carpes esclareceu que dessa forma, quando houver necessidade de fazerem
alguma alteração, facilitará a análise. O Presidente disse acreditar que com o aumento das
Comissões haverá mais celeridade na tramitação e análise das propostas e questionou se a CRN
conseguira apresentar para a próxima reunião as “Atividades Acadêmicas de Graduação”. A
conselheira Tanise Bussmann explicou que a comissão se reuniu ontem, dia 25 e que muitos
processos foram distribuídos, mas que esse ainda não o foi por ser o processo mais recente; que
o objetivo da comissão é encaminhar para a próxima reunião todos os processos de 2016 e 2017
que estão com a CRN.
11.4 A conselheira Tanise fez a leitura do memorando encaminhado ao GR em 16 de março;
alegou que até o momento o Campus Santana do Livramento não obteve resposta e sugere que
os membros deste Conselho façam o encaminhamento à Procuradoria. O Presidente lembrou que
esse assunto foi comentado na reunião anterior e encaminhado aos campi em razão da
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orientação enviada pelo MP; salientou ainda que isso consta distribuído na LDB; que já
responderam ao Ministério Público e que em muitos lugares a informação está disponível,
entretanto, em outros, por terem colocado na plataforma moodle há necessidade de senha para
acessar. Por fim esclareceu que a DTIC está finalizando a compilação das informações para
publicizar em cumprimento ao princípio da transparência. O conselheiro Franck solicitou a
publicização da resposta para que, pelo menos amenize essa sensação de ingerência que todos
estão sentindo. Solicitou ainda que a DTIC tivesse muito cuidado ao disponibilizar informações,
principalmente das áreas de pesquisa. O conselheiro Pierre Martin tranquilizou a todos, pois estão
tendo o cuidado necessário que estão trabalhando juntos às Pró-Reitorias a fim de elencarem o
que podem e devem publicar para posterior apresentação a este Pleno. O Presidente questionou
se poderá ser na próxima reunião com o que o conselheiro Pierre concordou. O conselheiro Luiz
Lima informou que paralelamente ao trabalho da DTIC há a Resolução de Encargos Docentes que
será alterada para socializar com o público externo o que é feito pelo docente em 40 horas; disse
que esta é a terceira vez que o MP faz esse apontamento à Universidade em razão das denúncias
recebidas. O conselheiro João Antônio comentou que a sala de aula é um ponto fixo do docente,
entretanto, pesquisa e extensão nem sempre são feitas no ambiente universitário. O conselheiro
Hélvio Rech disse que as universidades têm autonomia e que algumas instituições estão
extrapolando nas suas funções; acredita que se computarem as horas trabalhadas de todos os
servidores da Universidade, com certeza irão constatar que todos trabalham bem mais que 40
horas semanais. O Presidente esclareceu que estão respondendo ao Ministério Público Federal
em razão de denúncia feita por colegas, pelos próprios pares e concorda que não podem deixar
que a autonomia universitária seja atingida.
Encaminhamento: A DTIC apresentará uma proposta na próxima reunião.
11.5 O conselheiro Franck Peçanha comentou sobre a Resolução 581/2018 do Conselho
Nacional de Saúde que trata de estágios e cursos da área da saúde. Registrou que essa
legislação ocasionará que o Curso de Fisioterapia, que está em mudança de currículo, faça
solicitações.
11.5,1 Outro assunto tratado pelo conselheiro Franck foi sobre a Lei 13.473/2017 que determina
que cargos de vacância não terão concurso até 2019, salientando que essa Lei afeta não só o
Curso de Fisioterapia mas em algum momento atingirá a todos os cursos. Sugeriu que a
UNIPAMPA, assim como várias outras universidades, providencie um posicionamento por escrito
do quanto esta Lei afeta a Universidade. O conselheiro Luiz Lima disse que no último Fórum de
Pró-Reitores foi feito este questionamento e, que o posicionamento da Gestão foi de liberar as
vacâncias ocorridas em 2017/2018.
11.5.2 Na sequência o conselheiro retornou a solicitação que a UNIPAMPA elabore um
regramento interno apoiado na Lei 13.370/2016, que faculta a redução de carga horária para
servidores que têm algum dependente com algum tipo de deficiência. Disse que no Campus
Uruguaiana há um acordo que essa redução se dará no ensino, na pesquisa e na extensão, mas
que em outras unidades não é esse o entendimento; por essa razão é necessária uma resolução
que estabeleça regras para todas as unidades, pensando, inclusive, na progressão. A conselheira
Tanise explicou que a CRN se manifesta no parecer, porém o regramento deve ser feito pela
PROGEPE. O Pró-Reitor da PROGEPE disse que já estão trabalhando nisso e que poderá trazer
na próxima reunião; e solicitou a contribuição da Comissão que está trabalhando nos encargos
docentes. Fez questão de salientar que a LDB é clara na exigência de que o docente cumpra
8h/aula por semana, menos que isso não há progressão. O Presidente apontou que pela matriz de
distribuição precisam fazer 10,5h/aula e que se todos forem fazer 8h/aula faltará professor para
vários componentes curriculares. O conselheiro Franck insistiu que essa normativa precisa conter
a forma de redução e contemplar, também, a política de progressão compatível com a cargahorária. O conselheiro Roberlaine questionou se haverá concurso para vacância de técnicos de
laboratórios e solicitou que a PROGEPE encaminhe essa demanda. O conselheiro Luiz Lima
disse que para o momento não há previsão.
11.5.3 Outro ponto tratado pelo conselheiro Franck foi sobre a falta de definição na nossa
legislação de uma política de inclusão do acadêmico com deficiência. O conselheiro disse que é
urgente a Universidade legislar sobre esse tema.
11.5.4 Continuando o conselheiro Franck deu ciência de um programa que é a formação de
professores preparados para ser professor de aluno com deficiência. Disse que a frase que uma
família com criança com deficiência escuta é: “não estou preparado para o seu filho; não sei o que
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fazer com ele”. Por essa razão foi pesquisar e disse de 2.800 e 3.200 horas não há 60 horas de
disciplinas voltadas à preparação de educador para pessoas com deficiência, qualquer deficiência
que seja. Sugeriu que as licenciaturas da UNIPAMPA preparem docentes com capacidade de
educar pessoas com deficiência. Questionou o porquê de não termos nas licenciaturas disciplinas
comuns como: direitos humanos, direitos humanos para pessoas com deficiência, educação para
transtornos globais do desenvolvimento e enfatizou que isso deve partir deste Conselho. Sobre a
avaliação de acadêmicos com deficiência sugeriu que já conste no modelo do plano de ensino
que: “acadêmicos com deficiência serão avaliados de acordo com a sua deficiência”, que não seja
opção do docente a adaptação da avaliação. A conselheira Nádia Bucco deu ênfase à alçada da
PROEXT na formação continuada para a educação básica da rede pública; que em 2017
lançaram o edital “Educação Inclusiva e Tecnologia Assistiva Transpondo Barreiras e Desafios na
Educação Básica”, com dois projetos aprovados; uma iniciativa da Gestão porque a formação
continuada é muito ampla e entenderam que precisavam fazer alguma coisa. A conselheira disse
que a meta deste ano é de três a quatro projetos, com edital específico para isso. O Presidente
disse concordar plenamente e que a Universidade precisa ser inclusiva na sua totalidade. O
conselheiro Franck disse que nenhuma universidade no Brasil ainda faz isso e da importância de
um edital específico porque estimula as pessoas e que se não fizerem uma formação, mais tarde
terão que fazer a formação para os próprios alunos egressos. O conselheiro Douglas Bento fez
um relato sobre o Curso de Química que já conseguiram que trabalhe com educação inclusiva e
deve ser obrigatório que todas as licenciaturas tenham o componente curricular de Língua
Brasileira de Sinais (Libras). O conselheiro Franck explicou que já é uma DCG obrigatória, mas
que se pegarem o percentual de carga horária total e o que é feito perceberão que é o mínimo. O
conselheiro Ewerton Ferreira fez coro ao conselheiro Franck, disse ser aluno de uma licenciatura
e que, com relação à inclusão, a única disciplina foi Libras e considera que a UNIPAMPA deve sim
ser pioneira nessa área e ocupar um lugar de protagonismo no que tange a políticas para pessoas
portadoras de necessidades especiais. O conselheiro Márcio Martins falou da importância da
questão metodológica para não caírem na fragmentação que a educação básica já vem fazendo,
inserindo uma série de questões na forma de componentes curriculares; salientou que o
importante é a temática e como ela será implementada em todos os cursos, não só nas
licenciaturas, que não há uma metodologia de como se trabalhar com a diferença; que trabalhar
com a diferença não é trabalhar com conteúdos estruturados de forma linear. Salientou que há
uma demanda da CAPES para construção de um Projeto Pedagógico Institucional e colocou-se
como parceira para trabalhar as diferenças como a ênfase da Universidade. O conselheiro
Ricardo Carpes salientou o trabalho de inclusão desenvolvido no Campus Bagé e convidou a
todos a participarem do Encontro de Formação e Gestão de Políticas de Ingresso e
Acompanhamento Discente que acontecerá nos dias 13 e 14 de junho.
11.5.5 Na sequência o conselheiro Franck pediu esclarecimentos sobre a questão do jubilamento
na Universidade, questionou se existe normativa institucional ou se varia de curso para curso, a
quem é facultado o direito de decidir se essa decisão ainda passou pelo Pleno; se existe
regimento. O conselheiro Ricardo Carpes explicou que mesmo a nível nacional não há nenhuma
clareza e que esse foi assunto tratado no último FORGRAD; que na UNIPAMPA esse assunto
consta no artigo 43 da Resolução 29, que elenca em que situações o discente perde o vínculo. O
Pró-Reitor da PROGRAD esclareceu que uma vez que o tema já passou pela CSE será pauta da
próxima reunião e que será trazido a este Pleno para ratificação ou retificação. O conselheiro
Franck disse discordar que um curso com entrada anual oferte a disciplina semestral uma vez que
se o aluno reprovar três vezes ele estará jubilando, mas que, então, debaterão o assunto quando
retornar à pauta. Na sequência o conselheiro Sandro da Cunha questionou se a UNIPAMPA está
preocupada se nos novos concursos os professores estarão preparados para formar professores
com capacidade para atender e/ou lecionar pessoas com necessidades especiais, tanto físicas
como mentais. Fez questão de salientar que essa deve ser uma macro política. O Presidente
disse que naturalmente os docentes deverão ser preparados, principalmente os que irão ministrar
esses componentes curriculares.
11.5.6 O último assunto tratado pelo conselheiro Franck foi a solicitação de que seja elaborado
um protocolo padrão para recebimento de autoridades nos campi e na Reitoria. A conselheira
Nádia Bucco concordou com a fala do conselheiro Franck e fez alguns esclarecimentos: disse que
foi um momento emocionante; que foi inviável o acolhimento no auditório pela enorme quantidade
de pessoas presentes e que, no recinto do Campus Bagé não houve nenhum ato de violência.
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Esclareceu que por portaria publicada no Boletim de Serviço ela, como Pró-Reitora estava
imbuída dessa representação, uma vez que o Reitor e o Vice-Reitor estavam em viagens já préagendadas. Salientou que aqui em Bagé tudo foi feito com o maior respeito e dentro das
possibilidades que tinham naquele momento; que infelizmente houve falhas na coordenação
externa desse evento. Agradeceu ao conselheiro Cláudio Albano, Diretor do Campus Bagé que
fez tudo o que podia para uma recepção daquele tamanho e com o que tinha disponível naquele
momento. Disse que o cenário mostrado pela mídia nacional aconteceu, mas fora dos portões da
UNIPAMPA. O conselheiro João Antônio disse que esse fato só reforça a necessidade de uma
política institucional de comunicação; disse que no Curso de Relações Públicas do Campus São
Borja há a disciplina “Cerimonial e Protocolo”; que precisam pensar a comunicação da
Universidade. O conselheiro Diogo Sperandio salientou que a fala do conselheiro Franck
representa todo o sentimento dos representantes docentes e lamentou o fato de terem retornado a
esse assunto já debatido logo após a Sessão Solene realizada em Santana do Livramento;
solicitou que seja dado um encaminhamento para resolverem essa questão. O conselheiro
Claudio Albano fez a apresentação da cronologia dos fatos, demonstrando que várias vezes
tentaram confirmar a vinda da caravana; comentou as providências tomadas junto aos órgãos de
segurança. O conselheiro Franck dirigiu-se aos professores Hansen, Maurício e Albano retirando
da sua fala tudo o que havia chegado a ele como informação de quem assistiu e de quem não
assistiu, entretanto, mantém a seu posicionamento sobre a necessidade de criação de um
protocolo. A conselheira Nádia Bucco agradeceu ao conselheiro Franck pelo entendimento, uma
vez que os fatos foram todos aqui comprovados cronologicamente. O conselheiro Diogo solicitou
que estipulassem um prazo para apresentação dessa proposta. O Presidente definiu que a ACS
juntamente com a colaboração do conselheiro João Antônio Pereira apresente uma proposta.
11.6 O conselheiro Márcio Martins colocou em pauta a Resolução MEC 02/2015, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura,
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a
formação continuada. Salientou que essa Resolução dava um prazo de 2 anos para que os cursos
de licenciatura fizessem a adequação da carga horária de 2800 horas para 3200 horas; que em
2017 prorrogou para 3 anos e que o prazo vence em 1º de julho de 2018; disse saber que a
Reitoria está atenta a esse prazo mas solicitou que o Reitor busque junto dos outros reitores como
estão trabalhando o assunto já que não há previsão de novos concursos; que a UNIPAMPA
possui 17 cursos de licenciatura que terão aumento da carga horária de 400 horas cada um e
isso totalizará 6800 horas a mais de aulas ministradas pelos docentes da Universidade. Sugeriu
que respondam ao MP que os docentes dos cursos de licenciatura da UNIPAMPA passarão a
cumprir uma carga horária excedente a sua jornada de trabalho, considerando que os docentes
vieram para uma carga de 2800 horas e daqui a dois meses terão que cumprir 3200. Salientou
que esse assunto já foi trazido para o Pleno que os docentes trabalham bem mais que 40 horas
semanais, mas que esta é uma prova formal. Finalizando o conselheiro solicitou que a cada PPC
que seja tramitado, conste a demanda de docentes, que embora saibam que não será atendida no
momento, ficará com o registro no histórico; que é o momento para pensarem esse planejamento.
Encaminhamento: o Presidente disse que é tarefa da PROGRAD trabalhar essas questões e que
o prazo é bem exíguo. O Pró-Reitor de Graduação, conselheiro Ricardo Carpes disse que das 17
licenciaturas somente 4 ainda não estão com a nova carga horária adequada, mas que estão
trabalhando atentamente para que antes dessa data o trabalho seja finalizado. O conselheiro
Márcio esclareceu que esse registro de demanda docente nos PPCs poderá ser levado até o
MEC, a fim de atenderem essas 6800 horas a mais exigidas pelo próprio Ministério.
O Presidente informou que o conselheiro Ewerton retirou da pauta as inclusões solicitadas para
que sejam tratadas em uma próxima reunião com a presença maciça dos conselheiros; também
informou que o Gabinete abriu o processo 23100.001162/2018-70 e encaminhou à Procuradoria
Federal atendendo a solicitação constante no memorando do Campus Santana do Livramento;
justificou a demora na resposta em razão de estarmos com somente um procurador atendendo
toda a demanda da Universidade.
Nada mais havendo a tratar, às 19 horas e 05 minutos, foi encerrada a Reunião e redigida a
presente Ata, assinada pelo Presidente do CONSUNI, Professor Marco Antonio Fontoura Hansen,
13

e por mim, Sara Mascarenhas Tarasuk, Secretária Executiva do Conselho Universitário. As
declarações desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.

Marco Antonio Fontoura Hansen
Presidente do CONSUNI

Sara Mascarenhas Tarasuk
Secretária Executiva do CONSUNI
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