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Aos vinte e dois  dias do mês de maio 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 Luciano Silva; a 4 

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

do Curso de Pedagogia Marilu May; a Coordenadora da Comissão de Pesquisa 6 

Profª Aline Neuschrank; o Coordenador do Curso de Produção Cultural Prof. 7 

Alan de Melo;  a Coordenadora da Comissão Local de Extensão Profª Marcela 8 

Richter; os Representantes dos TAE Edison Schuch e Cesar Radtke; o 9 

Representante dos Docentes Professor Caiuá Al-Alam; os Representantes 10 

Discentes Lucas Lage, Pietra Carrilho e Rafael Barella e o secretário executivo 11 

Cláudio Alves. A Diretora observou o quórum e deu início a reunião. Deu boas 12 

as vindas aos novos Conselheiros e também lamentou o falecimento do aluno 13 

de Letras. PAUTA 1. Ata anterior.  A Diretora chamou a atenção para a ATA 14 

anterior 003/2019 Reunião Ordinária e 001/2019 Reunião Extraordinária. Ficou 15 

acordado entre os Conselheiros que serão feitas algumas modificações e 16 

enviadas de novo aos Conselheiros para apreciação.  PAUTA 2. Atos Ad 17 

referendum. Sem comentários contrários foram aprovados Por UNANIMIDADE 18 

os atos do 028 ao 037. Em regime de votação forma aprovados por 19 

UNANIMIDADE. PAUTA 3. Afastamentos. A Diretora leu as solicitações de 20 

afastamentos de: professora Cátia Dias Goulart para o VII Seminário Nacional 21 

de Linguística e Ensino de Língua Portuguesa: I Congresso Internacional de 22 

Estudo de Língua e Literaturas Estrangeiras, na FURG, no período de três a 23 

seis de junho do corrente ano, com ônus limitado;  professora Jorama de 24 

Quadros Stein para I Congresso Internacional de Ensino de Línguas e 25 

Literaturas Estrangeiras, na FURG, no período de três a sete de junho do 26 

corrente ano, com ônus limitado; professor Lúcio Jorge Hammes para 27 

Participação em Banca de Especialização em Edicação: Práticas de Ensino 28 

Interdisciplinares, em São Gabriel, no período de sete a nove de junho do 29 

corrente ano, com ônus limitado. Em regime de votação foram aprovados por 30 

UNANIMIDADE. PAUTA 4. Informes da Presidência. A Diretora informou que 31 

receberá na próxima quinta-feira assim como a professora Arlete Salcides 32 

receberão o título de cidadã Jaguarense em uma cerimônia na Câmara 33 

Municipal; b. No dia vinte e seis de maio haverá uma reunião de Dirigentes em 34 

Bagé com pauta única: corte de trinta por cento para as universidades. Foi 35 

acenado uma possibilidade de ser liberado uma parte não todo o valor 36 

contingenciado; c. A equipe de gestão da Reitoria se reuniu para um diálogo 37 

sobre a escolha para a vice-reitoria, sendo a professora Nádia Bucco a 38 

escolhida. PAUTA 5. Informes da Coordenação Acadêmica. A Conselheira 39 

Paula comentou que uma discente comentou que a Coordenadora Acadêmica 40 

coordenaria os Cursos de Letras Português e Espanhol e ainda o Português-41 



Espanhol. A Coordenação Acadêmica não responde pelos três Cursos de 42 

Letras. Não é a primeira vez que acontece de um Coordenador de Curso não 43 

receber o FG. Lembrou que ficou acordado na reunião passada do Conselho 44 

que as Coordenadoras não responderiam as demandas da PROGEPE. A 45 

Diretora também comentou que foram enviados documentos para a Reitoria 46 

contendo o extrato de ATA, o histórico feito pela Professora Leonor Simioni e 47 

outros para a apreciação da PROGEPE. A Diretora comentou que o retorno 48 

oficial para o Curso de Letras ainda não foi dado. Existe uma portaria para a 49 

professora Geice Nunes e uma portaria para a professora Leonor Simioni. 50 

Ainda há questões sobre como pode haver uma portaria de nomeação em 51 

fevereiro com o FCC, para a professora Geice e outra em maio para a mesma 52 

professora. O Conselheiro Alan comentou que a PROGRAD deve ser mais 53 

atuante nesta questão. Ainda, a Diretora comentou que em São Gabriel fez 54 

uma proposta de um novo curso, tendo a informação da Reitoria de que não 55 

haverá FCC para o Coordenador. O Conselheiro Caiuá sugeriu criar um banco, 56 

espécie de informações de retorno,  de informação e encaminhamentos. A 57 

Conselheira Leonor questionou quanto tempo ainda os Cursos terão de esperar 58 

para a vinda do Reitor e dos Pró-Reitores no campus. Em relação aos alunos, 59 

sempre há dúvidas. É dito aos alunos que procurem a Coordenação 60 

Acadêmica para registro, porém, os alunos podem entender outra coisa. Ainda 61 

o que mais preocupa é o fato de que não ter acesso a nenhuma página para 62 

procedimentos do Curso. A Conselheira Alessandra sugeriu que a Gestão 63 

legitime a indignação dos alunos por meio do SEI, já que os alunos não tem 64 

acesso a essa plataforma. A Diretora ainda dialogou sobre que a Gestão está 65 

agindo em prol dos Cursos de Letras, elogiou os discentes que também atuam 66 

organizados em prol dos Cursos. b.  Outro informe foi a solicitação da da 67 

discente Majara para transferir a semana acadêmica do Curso de Letras para o 68 

período de vinte e seis a trinta. c. Chamada para o SISU: História seis vagas e 69 

PPC vinte e oito vagas. O Conselheiro Alan comentou que não há como ofertar 70 

o primeiro semestre para esses alunos. d. foi solicitada uma reunião como a 71 

DEAD, Coordenação UAB e PROGEPE. Pauta sobre como fica a secretaria 72 

acadêmica, servidores que estão lotados na Reitoria com o DEAD aqui no 73 

campus. A Diretora comentou que a secretaria acadêmica já não é mais uma 74 

pauta. Chegou uma servidora para a secretaria essa semana, saiu uma 75 

servidora do administrativo para o acadêmico com o objetivo de ajudar no EaD. 76 

e.  Ainda sobre a CPPD: TITULARES: professora Marta Cristina Cezar 77 

Pozzobon; professor Lúcio Jorge Hammes; professor Sérgio Ricardo Gacki. 78 

SUPLENTES: professora Adriana Pisoni da Silva; Renata Dal Sasso Freitas; 79 

professora Marilu Campagner May; professora Juliana Brandão Machado. f. 80 

Dia trinta de maio reunião em Santana do Livramento com o NUDE, 81 

Coordenação de Curso de Turismo, Coordenação Acadêmica e Representante 82 

do NDE. PAUTA 6. Informes da Coordenação Administrativa. O Conselheiro 83 

Luciano informou que: a. este mês termina o final de contrato para a 84 

manutenção de veículo. É provável que o câmpus fique o mês de junho sem 85 

carro. Ainda informou que um dos carros terá de ficar sem uso, sob pena de 86 

causar acidentes. b. A partir do dia vinte será necessário o uso de todas as 87 

salas. O Conselheiro Edison informou que o representante TAE para o Letras 88 

Espanhol será o servidor Sílvio Nunes e o TAE para o Português e Literaturas 89 

de Língua Portuguesa  será o servidor Cláudio Alves.  Neste ponto, a Diretora 90 

comentou que o prédio II e a casa do Estudante estão prometidas para o mês 91 

de junho. PAUTA 7. Coordenação do Curso de Letras. Esta pauta já foi 92 

apreciada nos informes da Coordenação Acadêmica. PAUTA 8. Publicidade 93 

das Atas do Conselho do câmpus. O Conselheiro Alan comentou que houve 94 

um diálogo no Curso de PPC para que as atas sejam publicizadas. A Diretora 95 



comentou que já foram publicizadas as atas deste ano e em seguida as outras 96 

estarão na página e ainda, uma atualização. PAUTA 9. Pós-Doutorado 97 

Professor Thomas Josué Silva. Conselheiro Alan fez um breve comentário a 98 

respeito da solicitação do Professor Thomas. O Pós-Doutoramento se dará na 99 

Universidad Rovira i Virgili, área de Antropologia Social. Programa: 100 

Antropologia Médica – Medical Antrhopology Research (MARC). Departamento 101 

de Antropologia, Filosofia e Trabalho Social, em Tarragana, Catalúnia, 102 

Espanha. No período de cinco de agosto de dois mil e dezenove a cinco de 103 

agosto de dois mil e vinte. A Diretora colocou em regime de votação e foi 104 

aprovado por UNANIMIDADE. PAUTA 10. EaD Institucional e UAB 105 

(Encaminhamentos diálogo com a Comunidade Acadêmica). O Conselheiro  106 

Caiuá comentou que trouxe esta pauta para provocar um debate sobre esse 107 

assunto no câmpus. Após, a Conselheira Marcela informou  que a PROGRAD 108 

solicitou as atas da Comissão de Ensino e do Letras EaD que trata de uma 109 

fusão dos Cursos de Letras EaD Institucional e o da UAB. Em seguida a 110 

Diretora solicitou a palavra para falar sobre o assunto. Em sua fala a Diretora 111 

comentou que são Cursos diferentes. No EaD não há tutores, na modalidade 112 

UAB sim. Por essa razão há uma discussão muito grande sobre o sobrecarga 113 

que há para os professores só EaD, já que não há tutores para ajudar os 114 

docentes. Informou que a avaliação do Curso de Letras EaD está a caminho. 115 

Para o MEC existe um Curso de Letras, apenas. Ainda, o pedido da 116 

PROGRAD  não tem base. Logo em seguida, o Conselheiro Cauá questionou 117 

como a UAB vai lidar com o contingenciamento. Quanto ao EaD, este está 118 

ajudando a UAB e dando suporte para o UAB mas, ao mesmo tempo, o EaD 119 

está com dificuldades muito grandes de se manter. Após, a Diretora comentou 120 

que também vê o EaD sendo negligenciado pelo MEC. Também, o prédio do 121 

DEAD terá uma sala para ele. A Coordenação do EaD será em Jaguarão, 122 

assim sendo, é necessário esclarecer isso. Lembrou que a Coordenação no do 123 

EaD no câmpus vai lidar com os dez campus e lembrar que são muitos polos 124 

no Estado. No debate, o Conselheiro Caiuá comentou que não há um debate 125 

mais abrangente sobre o assunto. Comentou também a necessidade de 126 

avançar no assunto com o planejamento do campus. Após, a Conselheira 127 

Paula comentou que é pedido a ela que indique um docente para lecionar uma 128 

determinada disciplina sem que passe por uma seleção, o que não é algo legal. 129 

Comentou também que as provas não são suportadas pelo moddle, é 130 

necessário que as provas sejam impressas, e em alguns polos não há 131 

computadores, o que dificulta muito o trabalho do docente.  A Conselheira Aline 132 

comentou sobre a falta de clareza de várias instâncias da Universidade sobre o 133 

funcionamento dos cursos UAB. Salientou ainda que é importante buscar mais 134 

informações junto à Coordenação Geral da UAB sobre a garantia dos recursos 135 

financeiros, a fim de que se faça uma discussão produtiva sobre o assunto. A 136 

Conselheira Aline ainda trouxe a discussão sobre o documento a respeito dos 137 

fluxos e normas da EaD na Unipampa, que ainda não está formalmente 138 

publicizado, mas que é igualmente importante para basear a discussão sobre a 139 

manutenção dos cursos UAB no Campus. Após, a Diretora comentou que é 140 

importante olhar para os Cursos na modalidade EaD numa Universidade 141 

multicampi como a Unipampa. Trouxe a reflexão sobre um curso híbrido, mas é 142 

necessário um debate mais amplo. Outro aspecto são as normas acadêmicas 143 

que para, a Diretora, devem dar conta das modalidades de todos os Cursos 144 

que existem na Instituição, independente da modalidade. Também, sugeriu 145 

uma reunião extraordinária com este tema. Em seguida, a Conselheira Marcela 146 

comentou que a reunião que estava marcada  para o dia vinte e nove terá a 147 

ausência da DEAD, Coordenação da UAB e da Diretora. A sugestão é o dia 148 

quatro de junho.  A Diretora sugeriu uma reunião extraordinária do Conselho do 149 



câmpus para o dia cinco de junho com a pauta: DEAD e UAB;  emendas 150 

parlamentares. Com a necessidade de ter subsídio para o debate sobre 151 

emendas parlamentares, todos os Conselheiros irão buscar informações dobre 152 

o tema. PAUTA 11. Encaminhamentos do último Conselho. O Conselheiro 153 

Caiuá solicitou os encaminhamentos da última reunião. Manifestou a 154 

preocupação de que perdeu-se um tempo para determinados 155 

encaminhamentos.  PAUTA 12. Registro dos trabalhos nas Comissões. 156 

Outra situação trazida pelo Conselheiro Caiuá foi o registro das reuniões de 157 

comissões. Algumas não tem registro de memórias, de encaminhamentos e 158 

seus trabalhos. PAUTA 13. Resultado das Eleições PPGEdu. Foi reeleito o 159 

professor Lúcio Jorge Hammes como Coordenador do PPGEdu e a professora 160 

Paula Bianchi como Coordenadora Substituta. Em regime de votação foi 161 

aprovado por UNANIMIDADE. PAUTA 14. Paralisação dos Cursos. O 162 

Conselheiro Lucas questionou o que se pode entender o que se entende sobre 163 

autonomia de Curso. O Conselheiro Alan e a Conselheira Alessandra 164 

comentaram que os Cursos PPC e Turismo irão recuperar aulas. O 165 

Conselheiro Caiuá comentou que vale o bom senso e que tente convencer os 166 

professores. Em seguida, o Conselheiro Rafael comentou que a paralisação 167 

deve partir da assembleia dos alunos e não de outra categoria. Ainda, a 168 

Conselheira Marilu comentou que a Semana Acadêmica do curso de 169 

Pedagogia teve um número muito expressivo de participantes. Foi tratado o 170 

assunto sobre os cortes do governo, embora os alunos do Curso de Pedagogia 171 

não paralisasse. Depois, a Diretora comentou que não há base legal que 172 

impeça o professor de não dar aula. A Gestão tem a obrigação de garantir que 173 

o professor possa dar aula. Com respeito a recuperação das aulas, a Diretora 174 

entende que haja uma recuperação de conteúdo para que não haja problema  175 

no calendário acadêmico. Ainda, a Diretora trouxe a atenção das 176 

consequências que virão das decisões das categorias em reunião.         177 

PAUTA 15. Assembleia Discente. O conselheiro Lucas informou que pode 178 

haver uma reunião antes do dia dezoito de junho para falar sobre a paralisação 179 

dos dias trinta de maio e 14 de junho. PAUTA 16. Ônibus para o CONSUNI. 180 

Será para o dia 29 de agosto. Os conselheiros acordaram que é viável a ida do 181 

micro para Bagé levando os discentes. PAUTA 17. CPC-G – Edital de 182 

Consulta do cargo Reitor . O Conselheiro Lucas é o presidente da Comissão. 183 

Na Reitoria, foi dado a ele um edital e outros documentos, foram para uma sala 184 

e foi dito que fizessem um edital. O Edital não vai passar pelo CONSUNI. Vai 185 

para o Procurador Federal. Vai ter um período de voto em trânsito para alunos 186 

de outros polos, mas será um período muito curto. A razão para não levar o 187 

edital para a reunião do CONSUNI é que não há meios para uma reunião 188 

extraordinária. Ainda, a Diretora comentou que a CEG entendeu que o 189 

processo de consulta de Reitor deveria ser uma eleição como todas. Assim, a 190 

CRN entendeu que o Edital deve passar pelo CONSUNI, sendo aprovada essa 191 

em reunião do próprio Conselho Universitário. No entanto, chegou à CRN a 192 

informação que não haverá reunião porque não há meios financeiros para uma 193 

reunião extraordinária. Ainda o Conselheiro Lucas informou que a paridade no 194 

CONSUNI não está sendo respeitada. Não há a quantidade correta de 195 

discentes e TAES. Para a Diretora, o CONSUNI deve debater o edital de 196 

consulta para o Reitor da Universidade. A Conselheira Aline comentou que 197 

inviabiliza a participação dos alunos do EaD de participarem  da escolha do 198 

Reitor, já que eles terão de ir no campus votar e não em polos em que 199 

estudam. Espera-se então a aprovação do Edital e publicação na página da 200 

Unipampa. Reafirmar o caráter da consulta, a autonomia universitária, respeitar 201 

os encaminhamentos do CONSUNI. Tendo sido consideradas todas as pautas, 202 

a Diretora deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu 203 



Cláudio Colares Alves, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela 204 

Diretora do câmpus Jaguarão, Professora Doutora Ana Cristina da silva 205 

Rodrigues.  206 
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