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Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se no 1 

Campus Jaguarão da Universidade Federal do Pampa, a Profª Ana Cristina da 2 

Silva Rodrigues, Diretora do câmpus Jaguarão; a Coordenadora Acadêmica 3 

Profª Paula Selbach; o Coordenador Administrativo Substituto Charles do 4 

Amaral; a Coordenadora o Curso de Turismo Profª Alessandra Farinha; o 5 

Coordenador do Curso de Pedagogia UAB Prof. Everton Fêrrêr; a 6 

Coordenadora do Curso de Pedagogia Marilu May; a Coordenadora do Curso 7 

de Letras Espanhol Profª Geice Nunes; Coordenadora do Curso de Letras 8 

Português Profª Leonor Simioni; o Coordenador do Curso de Letras 9 

modalidade EaD Prof. Walker Pincerati; a Coordenadora da Comissão de 10 

Pesquisa Profª Aline Neuschrank; o Coordenador do Curso de Produção 11 

Cultural Prof. Alan de Melo;  a Coordenadora do Curso de História Profª Letícia 12 

Ferreira; o Coordenador do PPGEdu Professor Lúcio Hammes; a 13 

Coordenadora da Comissão Local de Extensão Profª Marcela Richter; os 14 

Representantes dos TAE Edison Schuch e Cesar Radtke; o Representante dos 15 

Docentes Professor Caiuá Al-Alam; o Representante Discente Lucas Lage e o 16 

secretário executivo Cláudio Alves. A Diretora observou o quórum e deu início 17 

a reunião. Deu boas as vindas aos novos Conselheiros e também lamentou o 18 

falecimento do aluno de Letras. PAUTA 1. Ata anterior.  A Diretora chamou a 19 

atenção para a ATA anterior 001/2019, e colocou em regime de votação, e foi 20 

aprovada  por  UNANIMIDADE. PAUTA 2. Atos Ad referendum. Sem 21 

comentários contrários foram aprovados Por UNANIMIDADE os atos do 019 ao 22 

027. PAUTA 3. Afastamentos. Foram lidos pela Diretora as solicitações de 23 

afastamento: do professor Walker Douglas Pincerati para ministrar palestra e 24 

Curso de curta duração na UFPel, no período de seis a oito de maio do 25 

corrente ano, com ônus limitado; da professora Hilda Jaqueline de Fraga para 26 

o I Colóquio de Pesquisa do IHGRS, em Porto Alegre, no período de vinte e 27 

quatro a vinte e seis de abril do corrente ano, com ônus limitado.  Em regime 28 

de votação foram aprovados por UNANIMIDADE. PAUTA 4. Relato da 29 

reunião dos dirigentes. A Diretora relatou que durante a  reunião dos 30 

dirigentes destacou-se os assuntos: a. Comissão Eleitoral Pró-Consulta. 31 

Informou que o houve um debate muito tenso com respeito ao peso de setenta 32 

por cento para docentes e quinze por cento para técnicos e discentes. Foi 33 

definido que houvesse um chamamento para as Comissões Eleitorais Pró-34 

Consulta com um presidente. Este irá compor a Comissão Eleitoral Pró-35 

Consulta Geral. A lista tríplice deve chegar ao MEC até início de outubro. No 36 

diálogo, a Diretora explicou que o voto é uninominal. O voto é para o Reitor(a). 37 

O primeiro ato do Reitor(a) é a nomeação do Vice; b. Novos fluxos de apuração 38 

de denúncias. O Procurador Federal comentou que deve começar o 39 

encaminhamento no setor. Após, o encaminhamento será levado à Ouvidoria 40 

ou Procuradoria. Assim, antes do PAD é necessário um termo de ajustamento 41 



de conduta; c. PRAEC. Os jogos universitários estão suspensos. O RU de 42 

Alegrete ainda se mantém fechado. O estatuto da moradia estudantil ainda está 43 

na Procuradoria Federal e não será pauta para o CONSUNI.; d. NEAB. O 44 

professor Sebastião pediu para os campus deem atenção aos NEABS nos 45 

campus e também atenção ao COPENI que acontecerá; e. Ponto eletrônico. A 46 

perspectiva é de que em agosto o servidor técnico administrativo já usará o 47 

ponto eletrônico. No momento em que ele faz o seu log in no computador, ele   48 

ativa seu ponto eletrônico; f. Matriz de custeio. O Conselheiro Charles projetou 49 

a matriz de custeio e fez alguns comentários. Estes foram sobre as vagas 50 

ociosas, obras nos campos. Não há liberação da matriz para o câmpus por 51 

enquanto. Ainda, a Diretora comentou que a transferência de recursos para a 52 

assistência estudantil não é possível. Os recursos para a assistência estudantil 53 

sempre é complementada pela Universidade. PAUTA 8. Informes da 54 

Coordenação Acadêmica. A Conselheira Paula iniciou sua fala com 55 

encaminhamentos da comissão local de ensino. Houve um encaminhamento 56 

de que os Coordenadores levassem a questão de abono de falta para os 57 

representantes discentes dos Cursos. Após esse processo, levar de volta à 58 

comissão de ensino e então fazer um documento e enviá-lo para a comissão 59 

superior de ensino. Neste momento, o ponto de pauta nº22 foi adiantado. 60 

PAUTA 22. Oficio nº5 da PROGRAD. O Conselheiro Lucas leu para os 61 

Conselheiros uma nota advinda de uma assembleia dos Discentes.  A Diretora 62 

sugeriu que esta nota fosse enviada ao representante dos Discentes no 63 

CONSUNI para que seja lida durante a reunião que será em Bagé. Após o 64 

diálogo sobre o oficio da PROGRAD, a Conselheira Leonor trouxe o debate 65 

sobre questões como: o sistema mudou com respeito a como inserir faltas dos 66 

alunos e não houve uma comunicação anterior, ou uma discussão anterior e 67 

outra. Chamou-se atenção de que isso tem a ver com a carga horária docente.    68 

O Conselheiro Walker comentou que como fazer no caso do EaD, já que os 69 

alunos já estão em casa fazendo os seus exercícios domiciliares. Além de que 70 

o atestado não tem efeito em EaD. Assim sendo, como fica no sistema essa 71 

questão é uma incógnita. A Diretora comentou que há uma invisibilidade dos 72 

Cursos EaD, infelizmente. Para uma discussão mais ampliada, a Conselheira 73 

Leonor trouxe três pontos: 1. Atividades domiciliares: o prazo não está 74 

regulamentado. 2. Atestado: quem aceita. Que critérios usar, 3 . Ingressantes 75 

após a data: o que fazer, como fazer para seguir com o conteúdo. Continuando  76 

a PAUTA 8, a Conselheira Paula falou sobre: a. o ofício 20 sobre aulas de 77 

campo; b. Sobre a resolução que deve substituir a resolução 29 que foi enviada 78 

para os cursos; c. Comissão de Evasão e Retenção: Professor Alan de Melo – 79 

Professor Vitor Schneider – Pedagoga Sílvia Rozane de Souza – 80 

Coordenadora Acadêmica Paula Trindade da Silva Selbach; d. Terceira 81 

chamada por ensino médio. Foi solicitada uma abertura de edital. Foi uma 82 

chamada muito rápida. Só não foram preenchidas as vagas do Curso de 83 

Produção e Política Cultural; e.  Minuta de Curricularização da Extensão: para 84 

a Conselheira Paula levar as atividades para o currículo é mais saudável do 85 

que colocar em oficinas. Houve uma discussão sobre não sobrecarregar o 86 

aluno com atividades de extensão, uma vez que muitos deles trabalham oito 87 

horas por dia. Essa exigência pode fazer com que haja uma evasão maior; f. 88 

Capacitação do SEI. Vai acontecer amanhã; g. PPC da Licenciatura em 89 

Computação na modalidade UAB. A professora Cláudia, presente a reunião. 90 

informou que o trabalho de elaboração do PPC foi totalmente elaborado por 91 

professores do câmpus. Uma vez que este curso é novo, foi pensado em 92 

apenas três polos, inicialmente. Mais adiante, o Conselheiro Caiuá comentou 93 

que gostaria que esta pauta seja trazida em outra reunião da Conselho, uma 94 

vez que a documentação não chegou aos Conselheiros e veio para discussão 95 



como informe da Coordenadora Acadêmica. Sugeriu também que na próxima 96 

reunião do Conselho haja um debate sobre a UAB. Ainda, o Conselheiro 97 

Everton trouxe a atenção a necessidade de trazer de volta esta pauta, já que 98 

foi exaustivamente debatido por pessoas especialistas. Após, a Diretora 99 

comentou que as Comissões são para dar suporte ao Conselho. Assim sendo, 100 

o Conselho do campus pode não aprovar um parecer favorável advindo de uma 101 

Comissão. Em seguida, a Conselheira Paula sugeriu trazer de novo para o 102 

Conselho esta pauta. Dessa vez, enviar todos os documentos sobre o Curso 103 

para os Conselheiros poderem ler e analisar. Em regime de votação: foi 104 

aprovado por UNANIMIDADE. PAUTA 20. Homologação das  105 

representações discentes. O  conselheiro Lucas trouxe o resultado das 106 

eleições para representação em comissões: Comissão de Pesquisa – Edison 107 

dos Santos Gonçalves; Comissão de Extensão – Ana Luiza de Almeida 108 

Albucezze; Comissão Local de Biblioteca – Robson de Jesus Silva (TITULAR); 109 

Comissão Local de Biblioteca – Karolyn Elizabeth Fernandes Dacri 110 

(SUPLENTE); Comissão Própria de Avaliação – Manoela Renata A. Chagas 111 

(TITULAR); Comissão Própria de Avaliação – Adriana Martins (SUPLENTE); 112 

Comissão Eleitoral Local – Wendel de Oliveira Lucena; Comissão de 113 

Infraestrutura – Lucas Castro da Silva; Comissão de Laboratório – Osmar 114 

Vinicius da Silva Mota; Conselho do Campus – Pietra Carrilho da Silva e Rafael 115 

Yago Pereira Barella; Conselho do campus (SUPLENTES) – Vinicius Sabino e 116 

Mayara Souza Souto. Curso de Letras Português: Igor Paim Zoti; Curso de 117 

Letras Espanhol: Cláudio Eduardo Santos Silva; Curso de Letras Espanhol 118 

(SUPLENTE): Kérmelin Saraiva Souza.  Em regime de votação: foi aprovado 119 

por UNANIMIDADE. PAUTA 24. Homologação dos docentes para as 120 

Comissões. O Conselheiro Caiuá trouxe o nome dos docentes para as 121 

Comissões: Professora Cássia Daiane Macedo Silveira – Comissão de 122 

Infraestrutura; Professora Simone Silva Alves – Comissão Extensão. PAUTA 123 

25. Suplência para a Comissão Editorial da Universidade. O Conselheiro 124 

Caiuá informou que professora Juliana Machado solicitou o desligamento da 125 

Comissão Editorial da Universidade e leu uma nota escrita pela professora em 126 

tela esclarecendo seu pedido.  PAUTA 15. Representação discente e TAE 127 

dos no novos Cursos de Letras. Com o adiantamento de pauta, a 128 

Conselheira Leonor solicitou representantes TAEs e Discentes para os novos 129 

cursos. O Conselheiro Lucas trouxe os nomes de discentes para a 130 

representação nesses Cursos, tirados da última assembleia discente. São eles: 131 

Curso de Português: Igor Paim Zotti; Curso de Letras Espanhol: Cláudio 132 

Eduardo Santos Silva; Curso de Letras Espanhol (SUPLENTE): Kérmelin 133 

Saraiva Souza. Após a consideração destes pontos de pauta a Diretora sugeriu 134 

uma Reunião extraordinária na próxima terça-feira, dia trinta de abril, às oito e 135 

trinta da manhã, dada o horário avançado. Nada mais havendo a tratar, eu 136 

Cláudio Colares Alves, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela 137 

Diretora do câmpus Jaguarão, Professora Doutora Ana Cristina da silva 138 

Rodrigues.  139 
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