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Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte, reuniram-se pela 
ferramenta google meet, a Profª Drª Silvana Maria Gritti, Diretora do 
câmpus Jaguarão;  a Coordenadora Acadêmica Profª. Simone Alves; a 
Coordenadora Administrativa Tatiane Oliveira; a Coordenadora Substituta 
do Curso de Turismo Profª Ângela Bento Ribeiro; a Coordenadora do Curso 
de Pedagogia Presencial Marilu May; o Coordenador do Curso de Letras 
Espanhol Prof Carlos Rizzon; Coordenadora do Curso de Letras Português 
Profª Renata Silva; a Coordenadora Substituta do Curso de História Profª. 
Renata Dal Sasso, a Coordenadora da Comissão de Pesquisa Profª. Leonor 
Simioni; o Coordenador Substituto da Comissão Local de Extensão o Prof. 
Alan Dutra; o Coordenador do PPGEdu Professor Lúcio Hammes; a 
Representante TAE Lorena Telis; o Coordenador do Curso de Pedagogia 
UAB Prof. Maurício Vieira; a Coordenadora do Curso de Letras UAB Profª 
Isaphi Alvarez; o Representante dos Docentes Prof. Caiuá Al-Alam; os 
Representantes Discentes Lucas Lage e  Caroline Oliveira. A Diretora 
observou o quórum e deu início a reunião. PAUTA 1. Retorno da Reitoria 
documento orçamento (Cons. Caiuá Ala-Alam). Presença da Pró-Reitora 
Viviane Gentil. A Diretora cumprimentou a todos e solicitou alteração de 
ordem da pauta. Esta é a respeito de substituição de troca de cargo: De 
Intérprete de Libras para outro cargo, já que o primeiro foi 
extinto.  Solicitação de inclusão de pauta proposta pela Lorena. Trica de 
Pauta: Tônia trará informações sobre a assistência estudantil. Ela só 
poderá estar a tarde. Pediu para o debate à tarde. Também sugeriu que 
houvesse uma parada de dez minutos pela manhã e ir até o meio-dia. 
Recomeçar às 14h. Todos os Conselheiros acordaram. Após, a Pró-Reitora 



da PROPLAN, Professora Viviane Kanitz Gentil, agradeceu ter sido 
convidada. Fez um histórico de sua atuação em sua área de atuação como 
Pedagoga aos Conselheiros e, em seguida, passou a esclarecer como o 
orçamento é elaborado e chega até a Universidade. Também deu detalhes 
de como a PROPLAN trabalha: planejamento estratégico e planejamento 
orçamentário da Instituição. A PROPLAN planeja e executa. Após, projetou 
em tela o Orçamento 2021 para a UNIPAMPA e explicou como é distribuída 
aos câmpus, mencionado a RAP é considerada. Após a apresentação, o 
Conselheiro Caiuá propõe que estes debates devam ser mais amplos. 
Quanto ao orçamento, o Conselheiro comenta que parece haver um 
projeto de desmanche do ensino público, assunto que é debatido neste 
Conselho por muito tempo. E lembrou que a UNIPMPA está locada em um 
região de  necessidade econômica. O Conselheiro também chamou a 
atenção de que o que a Pró-Reitora traz, que já é muito preocupante, 
poderá ser mais ainda, já que a segunda parte do Orçamento será votado 
no segundo semestre deste ano e poderá ser menor ainda. O Conselheiro 
comenta ainda que o Reitor da UNIPAMPA não se posiciona publicamente 
contra os cortes que o Governo faz ao orçamento das Universidades. E 
quando o orçamento chega, os câmpus menores são prejudicados. Os 
Cursos de Licenciaturas são as mais prejudicadas, mostrando assim um 
retrocesso nas políticas públicas. E lembrou também que não há Concurso 
Público nestas áreas há muito tempo. Também lembrou que os gastos com 
o pessoal devem ser vistos como investimento. Como último ponto o 
Conselheiro Caiuá  trouxe ao debate a necessidade de haver terceirizados 
em número suficiente para a abertura dos prédios que foram inaugurados 
no câmpus. A Professora Viviane comenta que a matriz OCC é de 2010 e 
acolhida em 2013, mas acredita que deve ser retomada e já há a 
organização para um debate novo sobre a matriz. No debate, o 
Conselheiro Carlos chamou a atenção de que o campus Jaguarão está 
sendo deixado para trás, ao contemplar o que os campus grandes recebem 
quanto ao orçamento. Também, questiona como pode dois prédios serem 
inaugurados sem estarem devidamente próprios para o uso imediato. A 
Professora Viviane comentou que, na sequencia, que deve ser feito um 
debate para a mudança do orçamento que deve partir do campus com 
propostas bem elaboradas, tendo em vista que é um campus com 
característica diferente dos outros nove campus da Instituição. Também 
lembrou que a casa do Estudante necessita de alvarás dos bombeiros e de 
pessoas que irão gerenciar a casa. Isso leva um tempo. Ainda no debate, a 
Conselheira Leonor assinalou que entende como o orçamento é feito, o 
que o campus Jaguarão anseia é uma repactuação. Pois, lembrou a 
Conselheira, que a UNIPAMPA dividiu os campus por áreas, ficando 
estabelecido que no campus Jaguarão seriam concentradas as áreas das 
Humanas. No entanto, essa concentração trouxe um problema ao campus 
quando se pensa em bolsas, uma vez que a área das humanas não é 



prioritária. Assim, alguns alunos não têm condições de continuar a estudar 
no campus, o que mostra que a evasão existe não porque os professores 
do campus Jaguarão são fracos, mas porque os alunos não têm condições 
para acompanhar. Também chamou a atenção que não existe 
Universidade sem curso de humanas. No final, a Conselheira Leonor 
questionou a razão de os alunos do EaD não entrarem na matriz de 
custeio, já que a estrutura da UNIPAMPA é usada. Na continuação; a 
professora Viviane comentou que existe a perspectiva de os alunos do EaD 
serem computados no orçamento. Também, chamou a atenção de que o 
MEC não olha a UNIPAMPA como dez câmpus em diferentes cidades, mas 
no macro. Além disso, informou que a Instituição está em um movimento 
para a criação de uma fundação para ajudar a Universidade em diversos 
campos de atuação. O Conselheiro Caiuá chamou a atenção de que a 
Fundação tira do Governo a obrigação de enviar orçamento e coloca às 
Universidades dos interesses de mercado das empresas. Quanto a ser 
propositivo, o Conselheiro Caiuá comentou que os colegas na composição 
do Conselho do Campus na gestão anterior, buscaram ano passado realizar 
reuniões com a Reitoria mas não obtiveram sucesso. Lembrou que 
recentemente foi levado um documento saído d o Conselho do câmpus, 
porém a Reitoria não deu retorno. Mas chamou a atenção de que este 
retorno não seja por meio de um ofício. Também informou que o câmpus 
Jaguarão produz muito conhecimento. Ainda, o Conselheiro Caiuá lembra 
que há no horizonte cortes do PNAES e não há nenhuma denúncia da 
Reitoria, ao contrário, a UNIPAMPA continua calada. Além disso, enquanto 
outras Universidades continuaram fazendo redistribuições e concursos 
públicos, a UNIPAMPA concentrou-se em atender os mandos do Governo 
acarretando prejuízos para os alunos e para os cursos do campus local. No 
debate a Diretora informou que o Reitor e o Pró-Reitor da PRAEC 
agendaram para o dia 26 uma reunião com o câmpus. A Diretora 
agradeceu a presença da Pró-Reitora e mencionou que foi muito produtiva 
a presença. A Professora Viviane agradeceu ao convite e mencionou que 
este é um dos vários encontros que espera ter com o câmpus. Após, a 
Diretora solicitou sugestões para encaminhamento. A Conselheira Tatiane 
informou que o que foi esclarecido aos Conselheiros, foi dito da mesma 
forma na reunião com os Diretores. Ainda, já que haverá uma reunião no 
dia 25/03, seria bom pensar em uma alternativa sobre um déficit de cinco 
milhões para um debate. O Conselheiro Caiuá avaliou que a reunião 
poderia ter tido encaminhamentos práticos, e que ficou dúbia as 
avaliações da gestão a respeito das políticas de ataque a educação pública 
do governo federal.Propôs levar para a reunião com a Reitoria no dia 26 a 
proposição do câmpus de ampliação do debate com a comunidade 
acadêmica e a perspectiva das denúncias em relação a precariedade do 
orçamento. A Diretora coloca que o orçamento é mais uma decisão política 
do que técnica, e assim, há a necessidade de posicionamento da 



UNIPAMPA. No debate, o Conselheiro Carlos pediu para que a Direção se 
posicione quanto ao orçamento. A Conselheira Tatiane informou que a 
Diretora vem falando com a professora Viviane, Pró-Reitora da PROPLAN, 
sobre o orçamento e já colocou a mesma reflexão feita neste Conselho 
para a representante da Reitoria (Profª Viviane). Nisso, a Diretora solicitou 
uma parada de uns dez minutos e teve apoio dos Conselheiros. Pauta 2. 
Troca de código de vaga de Intérprete de Libras para Assistente 
Administrativo. Passados dez minutos, a Diretora relatou que uma vez que 
o cargo de Intérprete de Libras foi extinto pelo MEC, foi possibilitada a 
troca do Código de Vaga para outro código que o câmpus entenda ser mais 
adequado. A Direção recomenda a troca para um código de vaga para 
assistente administrativo, uma vez que é mais abrangente. Com a 
possibilidade de alocar em diversos setores no câmpus, de acordo com a 
necessidade.  Após, algumas colocações dos Conselheiros, a Diretora 
colocou em regime de votação e foi aprovado por UNANIMIDADE.  Pauta 
3. Tabela de composição do campus. Neste ponto foi projetado em tela, 
uma tabela em que aparece o cálculo de representantes docentes, 
técnicos e discentes, levando em conta a porcentagem de 70% Docentes e 
30% Técnicos e Discentes. Após, algumas considerações, os Conselheiros 
solicitaram voltar a este ponto na reunião à tarde.  Pauta 4. Ata anterior. A 
Diretora lembrou que a ata foi enviada por e-mail aos Conselheiros e 
solicitou sugestões. Como não houve manifestação contrária, a Diretora 
colocou em regime de votação e ATA foi aprovada por 
UNANIMIDADE. Pauta 5. Atos ad referendum. Neste ponto, a Diretora 
lembrou que os atos ad referendum 003, 004, 005 foram enviados por e-
mail aos Conselheiros. Sem manifestação contrária, a Diretora colocou em 
regime de votação e foram aprovados os Ato Ad referendum. Pauta 6: COE 
local. Diretora diz que estão sendo feitas reuniões locais para discutir e 
elaborar um plano que envolve cuidados sanitários referentes a trabalho 
desenvolvido no Campus, levando em conta os protocolos de saúde. A 
Gestão do câmpus gostaria que a Comissão fosse ampliada. Até agora os 
componentes são: Membros da Direção, prof. Alan de Melo, Discente 
Lucas Lage, Historiador  Alexandre Villas Bôas. O Conselheiro Caiuá 
mostrou-se preocupado com os encaminhamentos do governo estadual, 
na pressão para o retorno do ensino de forma híbrida, com a aceleração da 
vacinação para professores e professoras da educação básica. Solicitou 
informações para a Direção a respeito de como anda o debate na 
UNIPAMPA  Após, a Diretora informa que não há condições de voltar ao 
trabalho, mas há a necessidade de manter o prédio com segurança para 
aqueles que precisam trabalhar nele. Um retorno está muito distante 
neste momento. Em seguida, a Conselheira Renata Freitas solicitou 
integrar o COE. A Conselheira Tatiana comenta que havia uma portaria, 
mas alguns que faziam parte pediram para sair. O plano de contingência 
vai dar muito trabalho, por isso o convite para mais se colocarem à 



disposição para participar. Presente, o professor Alan de Melo comentou 
que as atividades presenciais exigem vacinação e não apenas álcool gel e 
máscara. Após, a Conselheira Simone comentou que o retorno presencial 
não será possível no momento e acrescenta o emocional de todos está 
sendo afetado. PAUTA 7. Página do campus. Neste ponto, a Diretora passa 
a palavra para o Conselheiro Carlos que declara ter visitado a página do 
câmpus e notou que ela está desatualizada. Algumas comissões, 
mencionadas na página, ainda apresentam nomes de servidores que não 
estão mais na UNIPAMPA. Assim, sugere que seja atualizada o mais breve 
possível. PAUTA 8. Página nas redes sociais. O Conselheiro Carlos trouxe a 
atenção que durante a campanha das eleições do ano passado, notou que 
havia uma página do facebook dedicada ao câmpus Jaguarão, em que 
havia propaganda de uma chapa concorrendo às eleições no câmpus. Se é 
uma página oficial, o Conselheiro considera grave, se não é uma página 
oficial, alguém se apropriou dela.  Após, a Conselheira Tatiane explica que 
a página do facebook com o nome Direção câmpus Jaguarão foi feito pela 
professora Ana Cristina Rodrigues que colocou a disposição para a Gestão 
nova. Quando alguém coloca a localização câmpus Jaguarão em alguma 
publicação que fez em outra página, as postagens não vão para a página da 
Gestão Jaguarão e sim para uma página que é gerenciada 
pelo facebook como localização que aparece como Unipampa Jaguarão. 
Em seguida, a Conselheira Leonor comenta que algumas comissões foram 
formadas no Conselho e devem aparecer na página. Lembrou também que 
foi sugerida a elaboração de um boletim informativo semanal do câmpus, 
mas que não foi efetivado. Após, a Conselheira Tatiane comentou que há 
no câmpus uma Produtora Cultural, Simone Prietsch, que coloca na página 
do câmpus algumas informações que lhe chegam. Tal atividade de inserção 
de notícias, deveria ser atribuída a um jornalista. Acrescentou que a 
servidora Simone tem conhecimento básico sobre o uso de informática, 
sendo que o que ela faz são coisas consideradas simples, mas que precisam 
ser encaminhadas as informações para que ela faça a publicação. Também, 
a Conselheira Tatiane comenta que os Cursos estão usando os seus 
bolsistas para atualizar suas páginas no site. Em seguida, o Conselheiro 
Carlos chamou a atenção para o texto que a servidora Simone publica, 
dando a impressão de que ela é a autora. Solicitou que seja passado a ela a 
melhor maneira de publicar, dando crédito ao autor. E voltando ao assunto 
da página do câmpus, o Conselheiro Carlos solicitou que a Gestão 
administre esta página.  Após, a reunião foi interrompida devido ao horário 
avançado. Devendo retornar às 14h. Aos dezessete dias do mês de março 
de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se pela ferramenta google 
meet, a Profª Drª Silvana Maria Gritti, Diretora do câmpus Jaguarão;  a 
Coordenadora Acadêmica Profª. Simone Alves; a Coordenadora 
Administrativa Tatiane Oliveira; a Coordenadora Substituta do Curso de 
Turismo Profª Ângela Bento Ribeiro; a Coordenadora do Curso de 



Pedagogia Presencial Marilu May; o Coordenador do Curso de Letras 
Espanhol Prof Carlos Rizzon; Coordenadora do Curso de Letras Português 
Profª Renata Silva; a Coordenadora Substituta do Curso de História Profª. 
Renata Dal Sasso, a Coordenadora da Comissão de Pesquisa Profª. Leonor 
Simioni; o Coordenador Substituto da Comissão Local de Extensão o Prof. 
Alan Dutra; o Coordenador do PPGEdu Professor Lúcio Hammes; a 
Representante TAE Lorena Telis; o Coordenador do Curso de Pedagogia 
UAB Prof. Maurício Vieira; a Coordenadora do Curso de Letras UAB Profª 
Isaphi Alvarez; o Representante dos Docentes Prof. Caiuá Al-Alam; os 
Representantes Discentes Lucas Lage e  Caroline Oliveira. A Diretora 
observou o quórum e deu início a reunião. A Diretora solicitou uma 
inserção de pauta para a apresentação dos nomes dos Técnicos em 
comissões. Com a aprovação dos Conselheiros, a Conselheira Lorena 
informou que em reunião com os Técnicos do câmpus para a 
representação em comissões, as representações ficaram assim: Curso de 
Letras EaD – Lidiane de Carvalho; Curso de Pedagogia: Sílvia Ávila; Curso de 
História: Silvio Nunes; Comissão de Pesquisa: Caroline Quadrado (titular), 
Ricardo Brião (Suplente); Biblioteca – Jennifer Vieira; Comissão de Ensino – 
Douglas Neves; Curso Produção e Política Cultural – Edison Schuch; Curso 
de Letras – em aberto.  PAUTA 9 – Fluxos e dinâmica das reuniões das 
comissões e Conselho do Campus (Cons. Carlos Rizzon). O Conselheiro 
Carlos disse ter se surpreendido em outra reunião do Conselho, quando 
pautas forma consideradas informes. Mas teve outra impressão no 
momento em que a nova Gestão do câmpus ouviu os Conselheiros e 
parabenizou a atitude da Direção. Ainda sugeriu que fosse melhor 
organizada. Após, a Diretora comentou que desde a primeira reunião do 
Conselho houve tentativa de melhor organizar as reuniões. Lembrou que 
junto com o pedido de pauta foi enviada um tabela para essa organização. 
Também entende que a primeira reunião não foi numa data muito 
propícia, mas que isso será visto para as reuniões futuras. O Conselheiro 
Gabriel sugeriu o uso de um drive para organizar as pautas, e chamou a 
atenção que isso pode ajudar a Direção a tomara as decisões. PAUTA 10 -
 Relatório final do Pós –Doutorado/Profª Ida Maria Morales Marins. A 
Diretora lembrou que os documentos foram enviados aos Conselheiros. 
Sem manifestações contrárias a Diretora colocou em regime de votação e 
o relatório final do Pós-Doutorado da professora Ida Maria Morales Marins 
foi aprovado por UNANIMIDADE. PAUTA 11. Relatório de Pós-
Graduação/Cristiane Ricordi. A Diretora lembrou que os documentos 
foram enviados aos Conselheiros por e-mail. Sem manifestações contrárias 
a Diretora colocou em regime de votação e o relatório da Pós-Graduação 
da servidora Cristiani Gentil Ricordi foi aprovado por 
UNANIMIDADE. PAUTA 12. Processo disciplinar do aluno Luiz Augusto da 
Rosa Ávila (Cons. Carlos Rizzon).  O Conselheiro Carlos historicizou o 
trabalho da Comissão que foi formada para tratar do tema desta pauta. A 



Comissão contava com o próprio Conselheiro, a Bibliotecária Tatiane 
Oliveira, Prof. Rafael Schmidt e um aluno do campus de Santana de 
Livramento. O Conselheiro Carlos chama a atenção de que não há a 
necessidade de  Conselho  aprovar o relatório da Comissão. Explica que 
trazer este assunto para a reunião é simplesmente para finalizar os 
trabalhos desta Comissão. Processo 23100.010227/2020-92. A Conselheira 
Tatiane informa que houve dificuldades de trabalho desta Comissão, já que 
envolvia outros membros de outro câmpus. Após, a Diretora comentou 
que o processo deve ir para o CONSUNI. Depois de ser apreciado, vai para 
o Reitor que assina afastamento definitivo do aluno. PAUTA 13. Protocolo 
de intenções entre Unipampa e CODEPAMPA - PAUTA 14. Projeto 
Etanóis. (Cons. Carlos Rizzon). O Conselheiro Carlos pede informações 
sobre estes dois pontos, pois, viu que Jaguarão não está contemplado. 
CODEPAMPA é um projeto para ajudar no desenvolvimento da região. A 
Prefeitura de Jaguarão não está contemplada. Neste cenário, o Conselheiro 
entende que o campus local não está sendo considerado na Instituição. 
Muitos litros foram distribuídos para outros câmpus para nós somente 
200litros. É necessário que seja criado um espaço para o câmpus. A 
Conselheira Simone explica que o CODEPAMPA é um Protocolo de 
Intenção e não um projeto. Ainda não há nada para nossa região, mas que 
é possível tentar  um diálogo para que a região seja contemplada.  PAUTA 
15. Posicionamento sobre ações de cerceamento de liberdade de 
expressão de servidores federais nas universidades (Cons. Caiuá Al-
Alam).  O Conselheiro Caiuá informou que o Governo Federal enviou um 
ofício para a Gestão das Universidades cercearem qualquer manifestação 
contra o governo. Mais tarde, o próprio governo recuou porque essa ação 
repercutiu mal. Na UFPEL, o ex-reitor foi cerceado e obrigado a assinar um 
documento. O Conselheiro Caiuá comenta que gostaria de fazer este 
registro, pois está preocupado com as possibilidades de perseguições 
políticas nas instituições, uma vez que o cerceamento pode voltar a 
acontecer e existe a necessidade de todos estarem em alerta  para isso. 
Defende a perspectiva das liberdades democráticas e de expressão 
fundamentalmente. PAUTA 16. Retorno da Reitoria sobre à Assistência 
Estudantil (Cons. Caiuá Al-Alam). A Assistente Social Tônia Ribeiro 
comentou que quanto à Comissão Especial, ela não havia entendido que a 
Direção fazia parte. Depois, comentou que se inteirou sobre a resposta do 
Pró-Reitor da PRAEC sobre a assistência estudantil. Ela não entendeu a 
razão de ter de parar com a bolsa, caso os alunos ganhem marmita. 
Também, desconhece qualquer Universidade que fez agiu assim. No 
debate, o Conselheiro Caiuá comenta que o processo de precarização do 
ensino já chegou. Mas, há diversos exemplos de ampliação da assistência 
estudantil e maior cobertura dos auxílios em  outras universidades que 
podem ser copiados pela UNIPAMPA. Comenta também que o retorno às 
aulas no formato remoto foi de muita precariedade, uma vez que muitos 



alunos não têm condições de acompanhar as aulas, seja em razão do 
aparelho eletrônico ou porque não tem internet capaz de dar conta. O 
PNAES terá 20% a menos, o que indica o descaso quanto aos mais 
vulneráveis. O Conselheiro Lucas comentou que enviou demandas para os 
representantes no CONSUNI.  A Diretora lembra que no dia vinte e seis 
este assunto pode ser melhor tratado. Para o Conselheiro Caiuá as 
respostas da PróReitora Viviane foram insuficientes  e entendeu que as 
coisas vão piorar. A situação dos alunos que estão no ensino remoto, se 
torna mais difícil a cada dia. Em razão deste, os Conselheiros sugeriram 
propor a Reitoria que realize uma plenária da PRAEC com o conjunto de 
discentes do campus a fim de delinear compromissos políticos em relação 
a assistência estudantil, e que também haja uma plenária geral do Reitor 
com toda a comunidade acadêmica do campus Jaguarão. Pauta 3. Tabela 
de composição do campus. A Diretora trouxe de novo esta pauta para ser 
tratada. Foi explicado que os representantes estão em número correto. O 
Conselho tem os setenta por cento de docentes. Como foi feito na outra 
Gestão, o número de representantes Discentes era o mesmo que o 
número de Técnicos e não mudou. Se continuar assim, os trinta por cento 
serão respeitados.  PAUTA 16. Informes da Comissão de Pesquisa. A 
Conselheira Leonor solicita que os pareceres de projeto de pesquisa e 
relatórios passem na Reunião do Conselho e não sejam mais aprovados 
por atos ad referendum.  Também, comentou que o câmpus tem um 
histórico de não ser contemplado com bolsas de pesquisa. Assim, a 
Conselheira está em um trabalho para saber a quantidade de projetos de 
pesquisa que foram contemplados com bolsa nos últimos cinco anos e qual 
a proporção. PAUTA 17. Informes da Coordenação Acadêmica. A 
Conselheira Simone informou que houve uma Plenária com os professores 
sobre estágio e que foi muito produtiva. Também, informou que já enviou, 
por e-mail, um convite para uma reunião com a PROGRAD no dia vinte e 
três, às oito e meia pela manhã.  No debate, o Conselheiro Carlos 
comentou que a discussão do documento de maneira coletiva, foi muito 
produtiva. E solicitou que seja sempre assim. PAUTA 18. Informes da 
Coordenação Administrativa. A Conselheira Tatiane informou foi enviado 
para o e-mail dos Conselheiros um formulário para o preenchimento de 
eventos no câmpus e pediu para que seja preenchido. Também, que foi 
enviado o calendário de dias de reunião do conselho do campus.  Outro 
informe foi: Casa do Estudante: a. recebeu as placas para proteção e 
incêndio e está sendo feita a instalação. Depois, vai entrar em contato com 
os Bombeiros para a fiscalização; b. a casa não disponibiliza a internet. Não 
é uma política de DTIC de disponibilizar internet na casa de 
Estudantes; c. ampliação de wifi para a comunidade: foi feito um parecer 
pelo servidor Cesar Radtke, em que diz que todo o material e o estudo 
feito para wifi, foi feito para uso interno. No parecer há duas questões: há 
dados que indiquem que a maioria dos alunos se encontram no bairro 



Kennedy? não seria privilegiar uns alunos e outros não?. O Conselheiro 
Gabriel comenta que se não há internet na casa, é necessário ver essa 
política do DTIC. Poderia ser pensado um hot spot. Ainda, a Conselheira 
Tatiane comenta que é uma questão a ser pensada. A Conselheira 
continuou:  c. ainda o prédio do câmpus está fechado em razão de 
bandeira preta. Os servidores que precisam ir ao câmpus, foi solicitado que 
faça uma agenda prévia com a Tatiane. Depois, a Diretora lembrou que no 
dia 26, às 10h, haverá a reunião com o Reitor. A próxima reunião do 
Conselho será no dia 22 de abril. Ao final, o Conselheiro Caiuá solicitou que 
os informes sejam as primeiras pautas na reunião.  Não havendo mais nada 
a tratar, eu Cláudio Colares Alves, lavrei a presente ata que será assinada 
por mim e pela Profª Drª Silvana Maria Gritti, diretora do câmpus Jaguarão, 
da UNIPAMPA. 

 

 

Assinado eletronicamente por SILVANA MARIA GRITTI, Diretor(a) Campus Jaguarão, em 
19/07/2021, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais 
aplicáveis. 

 

 

Assinado eletronicamente por CLAUDIO COLARES ALVES, Secretário Executivo, em 
19/07/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais 
aplicáveis. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
site https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id
_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0573511 e o código 
CRC 4DE9F910. 
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