
   
 

CARTA ABERTA A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIPAMPA 

 

Os Diretores de campus abaixo nominados, vem a público manifestar-se 

a respeito do Edital Geral de eleições apresentando à Reunião do CONSUNI 

realizada no último dia 16 de novembro, bem como a respeito de manifestações 

realizadas por membros da gestão superior da Universidade. 

Cabe lembrar que o Conselho Universitário (CONSUNI) é o órgão máximo 

da Administração Superior da UNIPAMPA com competências doutrinárias, 

normativas, deliberativas e consultivas sobre a política geral da Universidade. 

São competências do CONSUNI: (art. 19 do Estatuto; art. 15 do Regimento) 

entre outras:  

I. estabelecer as políticas gerais da Universidade e supervisionar sua 

execução, em consonância com o disposto no Estatuto e neste 

Regimento Geral;  

II. fixar normas gerais a que se devam submeter as unidades 

universitárias e demais órgãos; 

III. homologar os resultados dos processos eleitorais realizados no âmbito 

da UNIPAMPA; 

Sendo assim qualquer conselheiro legitimamente eleito para este fim, ou 

ainda indicado pela gestão (embora esta seja uma prática questionável em uma 

universidade que se quer democrática), tem o direito e o dever de se manifestar 

a respeito de qualquer matéria em pauta no CONSUNI. 

O cenário crítico da Pandemia apresentando durante o ano de 2020, 

trouxe inúmeros prejuízos a muitas atividades da universidade, todavia é sabido 

por parte da de toda comunidade acadêmica e, especialmente por parte da 

gestão superior, que os mandatos para as Direções de Campus e Coordenações 

de Curso expiram em 31 de janeiro de 2021. Assim questiona-se, dada a 

importância do processo democrático dessa escolha nas unidades, porque 

chega a este colegiado um edital aligeirado em pleno 16 de novembro? Acaso 



   
não teve a gestão, através da Comissão eleitoral Geral, condições de avaliar o 

edital em tempo hábil para um processo com lisura e transparência?  

Quando questionado pelos diretores do atropelo do calendário proposto e 

da possibilidade de ampliação dos mandatos, estes são acusados de estarem 

debatendo e/ou legislando em causa própria. Este é de fato o espaço 

democrático de um conselho superior de uma universidade? Ou ainda é possível 

aceitar que diretores comprometidos em debater e defender a democracia em 

suas unidades sejam acusados da má fé? 

Desta forma, historicamente, para exemplificar: conselheiros postulantes 

ao cargo de reitor e vice participam das discussões (no CONSUNI) sobre edital 

para estas eleições; conselheiros postulantes a reeleição no CONSUNI se 

manifestem sobre eleições para o próprio CONSUNI; entre outros. Em nenhum 

destes momentos os conselheiros foram questionados sobre a legitimidade de 

suas manifestações. 

Ainda, nesta perspectiva, provocamos a pensar, que matérias de 

interesse da gestão superior também não poderiam ser votadas por pró-reitores? 

Sobretudo porque estes não são membros eleitos legitimamente para 

composição deste colegiado. 

Qual é o sentido e a relevância atribuída pela gestão da universidade ao 

lançar um enorme e significativo processo eleitoral em 30 dias, sendo previstas 

datas para a conclusão do processo dentro do recesso de final de ano ou ainda 

durante o mês de janeiro, quando a universidade estará em recesso escolar e a 

maioria dos servidores em férias? 

Um processo que terá um cronograma com pouco espaço de tempo em 

todas as suas etapas e, principalmente, e mais importante, foco maior da nossa 

preocupação: com votação prevista para um período em que todos estaremos 

assoberbados com provas, relatórios, prestação de contas, um período que 

nitidamente a participação será ínfima. Como exemplo, o próprio processo de 

Avaliação Institucional realizado no ano passado em meados de novembro 

(período semelhante em características ao proposto para as eleições neste 

edital) com um percentual de participação em torno de 15%. E, ainda, a nossa 



   
preocupação com o processo de transição, com quem? Se possivelmente os 

futuros candidatos às Direções e Coordenações de Curso estarão em férias 

quando essa deveria acontecer.  

Outros temas, como a Política de Inovação apresentada aos Diretores 

neste mês, possui um cronograma tão justo quanto, mas com outra perspectiva 

de buscar a participação do maior número possível de pessoas da nossa 

comunidade acadêmica, pois assim o entendem como necessário. 

Será que somos nós Diretores que estamos legislando em causa própria 

ou será a gestão superior? 

Tivemos uma votação vencida tendo como resultados 15 votos contra, 5 

abstenções e 21 votos a favor. É de fato neste processo que acreditamos? 

Defendemos uma universidade do diálogo, do debate aberto e respeitoso. 

 

Que o processo nos campi represente a universidade que acreditamos e 

defendemos!!! 

 

Assinam este documento os diretores: 

Aline Balladares 

Ana Cristina S. Rodrigues 

Carla Pohl Sehn 

Claudio Albano Sonaglio 

Elena Maria Billing Mello,  

Rafael Vitória Schmidt 

Ronaldo Bernardino Colvero 

Thiago Beuron 

 

 

Documento lido na 95ª reunião do CONSUNI em 30 de novembro de 2020. 


