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Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, com início às oito horas e trinta minutos,
na Sala do Conselho Universitário, sito no Salão Nobre da Faculdade de Agronomia, Campus Capão do
Leão, 180, realizou-se sessão ordinária do Conselho Universitário - CONSUN da Universidade Federal
de Pelotas, convocada e presidida pelo Professor Pedro Rodrigues Curi Hallal, Reitor, com a
participação dos seguintes conselheiros: Luís Isaías Centeno do Amaral, Vice-Reitor, Simone Portella
Teixeira de Mello, Diretora da Faculdade de Administração e Turismo; Dirceu Agostinetto, Diretor da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel; Celina Brito Correa, representando o Diretor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo; Oscar José Echenique Magalhães, Diretor da Faculdade de Direito; Rogério
Costa Würdig, Diretor da Faculdade de Educação; Vanda da Rosa Jardim, Diretora da Faculdade de
Enfermagem; Marcelo Fernandes Capilheira, Diretor da Faculdade de Medicina;  Fabrício Pereira
Härter, Diretor da Faculdade de Meteorologia; Silvana Paiva Orlandi, Diretora da Faculdade de
Nutrição; Gilberto D’Ávila Vargas, Diretor da Faculdade de Veterinária; Sidney Gonçalves Vieira,
Diretor do Instituto de Ciências Humanas; William Silva Barros, Diretor do Instituto de Física e
Matemática; William Hector Gomez Soto, Vice-Diretor do Instituto de Filosofia, Sociologia e Política;
Úrsula Rosa da Silva, Diretora do Centro de Artes; Rui Carlos Zambiazi, Diretor do Centro de
Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos; Tiago Veiras Collares, Diretor do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico; Jabr Hussein Deeb Haj Omar, Diretor do Centro de Integração do
MERCOSUL; Vanessa Doumid, Diretora do Centro de Letras e Comunicação; Gilberto Loguércio
Collares, representante dos Professores Titulares; Evandro Piva, suplente do representante dos
Professores Associados; Fernando da Silva Camargo, suplente do representante dos Professores
Associados; Cesar Dalmolin Bergoli, representante dos Professores Adjuntos; Eleonora Campos de
Mattos Santos, representante dos Professores Adjuntos; Wagner Hulmenschlager, representante dos
Professores Assistentes; Eraldo dos Santos Pinheiro, representante dos Professores Auxiliares; Daiane
Drawanz Hartwig, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Márcia Rodrigues
Bertoldi, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Pedro Gilberto da Silva Leite
Junior, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação; Marcus Vinícius Spole,
representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação; Luis Eduardo Nova Cruz, representante dos
Coordenadores de Cursos de Graduação, Merielen de Carvalho Lopes, representante dos
Coordenadores de Cursos de Graduação; Angela Azevedo de Azevedo, representante dos
Coordenadores de Cursos de Graduação; Carini Dahl Corcini, representante do COCEPE; Eduardo
Ferreira das Neves Filho, representante do COCEPE;  Isabela J. Fischer(suplente), Fabríco Sanches
Medeiros, Adriel Costa da Silva, representantes discentes; Antonio Augusto da Silva Azambuja,
Rosana Ávila Pereira Chollet, Thaize Debatin Wehrneister, Julieta Carriconde Fripp , Daniel de
Alvarenga Berbare e Sérgio Eloir Wotter, representantes dos Técnicos Administrativos; Sergio
Barum Cassal, representante dos Docentes Aposentados. Não compareceram os conselheiros: Eduardo
Merino, Diretor da Escola Superior de Educação Física; Adriana Etges, Diretora da Faculdade de
Odontologia; Althen Teixeira Filho, Diretor do Instituto de Biologia; Isabela Fernandes Andrade,
Diretora do Centro das Engenharias; Cesar Valmor Rombaldi, representante dos Professores Titulares;
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Guilherme Höehr Trindade, representante dos Professores Auxiliares; Edgar Avila Gandra,
representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Priscila Marques Moura de Leon,
representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação; Maria da Graça Gomes Ramos,
representante Comunitária; Ana Carolina Issler Ferreira Kessler, representante Comunitário; Jacques
Adolfo Gastão Reydams, representante Comunitário; Pedro Henrique de Souza Rafael, Joanna
Munhoz Sevaio, Luana Schubertz Ledermann,  Jaíne Motta Santana Abrahan, representantes
discentes; Arlete Araújo de Allbuquerque, representante dos Técnicos Administrativos; Zedeni da
Silva Braum, representante dos Servidores Técnico-Administrativos Aposentados. O senhor presidente
iniciou a reunião fazendo um reconhecimento e agradecimento aos servidores Emerson, Sabrina, Priscila e
Roseméri e ao Professor Dirceu Agostinetto, pelo belo ambiente que haviam preparado para o Conselho.
Informou que os quadros haviam sido todos restaurados pela equipe de Conservação e Restauro do
Instituto de Ciências Humanas. Agradeceu à Direção da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, por ter
entendido a demanda e concedido o Salão Nobre para as reuniões do CONSUN. Ressaltou sobre a
acústica do salão, que não era perfeita para as reuniões e solicitou que todos tivessem cuidado para manter
apenas um conselheiro falando, para não haver colisão de conversas, pelo eco que se manifestava. Deu as
boas-vindas aos novos conselheiros. Por último explicou que estavam acontecendo eleições da
Coordenação Nacional Docente e Coordenação Nacional de Técnicos-Administrativos. Solicitou
autorização para que os presentes, não conselheiros, pudessem participar da reunião. Aprovada por
unanimidade a solicitação. Leu a ordem do dia e a colocou em votação, sendo esta aprovada por
unanimidade. Solicitou retirar o Item 11 de pauta, por não ter sido enviado o material, para que os
conselheiros pudessem analisar e estudar o assunto. Perguntou se havia algum assunto para acrescentar à
pauta. O conselheiro Sergio Wotter solicitou retirar de pauta o PDTI, por não terem tido tempo para
analisar, por ter sido enviado extemporaneamente. O conselheiro Oscar Magalhães falou que o processo
da aluna Gretta Zafalon (Item 4) deveria ser retirado de pauta, por não ter sido analisado pela CLN. O
conselheiro Júlio Mattos solicitou poder fazer a apresentação do PDTI (Item 10), mesmo que este não
fosse colocado em regime de votação. O conselheiro Cesar Bergoli solicitou colocarem em apreciação o
tema e votariam ou não, se houvesse dúvidas. Colocadas em votação as solicitações: Item 4 - Processo nº
23110.016760/2018-24 de Greta Santos Zaffalon – Recurso contra indeferimento de exclusão de ingresso
por cotas: aprovada a retirada da pauta por unanimidade. Item 10 – Processo nº 23110.019149/2018-58 –
Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da UFPel: Manter a apresentação, mas não ser
votado. Aprovado com vinte e um votos. Mantido o ponto, discutido e no momento de discutir
repensariam a votação ou não: vinte e um votos favoráveis. O desempate seria feito pelo senhor
presidente, mas este solicitou uma nova votação. Feita uma segunda votação, foi aprovada a primeira
proposta, com dezessete votos e a segunda com vinte e cinco votos. Item 11 – Alteração da Resolução
CONSUN nº 06/2017 - Processo nº 23110.004986/2017-00 (Estrutura do Gabinete do Reitor, Vice-
Reitoria e Pró-Reitorias): Aprovada a retirada de pauta, por unanimidade. Aprovada a ordem do dia, o
senhor presidente iniciou a análise do Item 2 – Atas 11 e 12/2017 e 01/2018. Ata 11/2017. Aprovada,
com quatro abstenções. Ata 12/2017. Aprovada, com quatro abstenções. Ata 01/2018. Aprovada, com
cinco abstenções. De pronto, passou ao Item 3 - Processo nº 2311: 0.020358/2018-44 – Proposta de
Resolução para o novo formato das Solenidades de Colação de Grau na UFPel. O conselheiro Luís Isaías
leu o documento. A seguir, o senhor presidente perguntou se havia manifestações. O conselheiro Oscar
Magalhães sugeriu alterar o texto (mesa). Art. 13 – Não poderia ser mantida a redação: “em momento
anterior ao primeiro semestre letivo de 2018”. Falou ainda do número mínimo e máximo de formandos.
Acreditava que duzentos era muito. O conselheiro Sidney Gonçalves se reportou ao artigo que se referia
aos homenageados. Sugeri incluir os servidores terceirizados. Sobre a condução, falou que a secretaria
deveria continuar fazendo a condução da cerimônia. O conselheiro Marcelo Capilheira perguntou sobre a
participação de aluno que faz a Colação Interna, se este poderia participar com os colegas na Colação
Externa. O senhor presidente acatou a alteração do artigo 13. Sobre o número de formandos, respondeu
que este estava sendo considerado no Edital licitatório para aluguel do local da cerimônia. Aprovada a
retirada do requerimento ao Diretor de Unidade, para Colação de Grau Interna. As quebras de protocolo
deveriam ser solicitadas ao Núcleo de Formaturas. Disse que não havia a exclusão de outras atividades do
processo de formatura, como o plantio de árvores, por exemplo. Sobre a questão do Patrono ser docente

Ata de Reunião CONSUN 0244938         SEI 23110.038576/2018-35 / pg. 2



ou técnico, foi respondido que este deveria ser docente. O conselheiro Adriel da Silva fez sugestão sobre
a questão do número mínimo e máximo (a UFPel não possui prédio próprio para acomodar público muito
grande). Disse ter dúvida no artigo 2º - critério da Universidade para escolher empresa para conduzir a
formatura. O conselheiro Oscar sugeriu que fosse feita a formatura completa de cada curso. A conselheira
Rosana falou sobre o número mínimo de alunos formandos. O conselheiro Sergio Wotter falou sobre o
impedimento e proibições para a cerimônia. Lembrou que este era um momento muito esperado pelos
alunos e familiares que faziam muito barulho com sirenes, charangas e apitos. Solicitou a retirada destas
charangas. O senhor presidente disse que recapitularia a motivação de abrirem este processo. Falou que
sessenta por cento dos alunos não participam da cerimônia. O principal motivo era democratizar a
cerimônia. Sobre a questão levantada pelo conselheiro Adriel, disse que haviam visitado a FURG, para
conhecerem os procedimentos que deveriam ser terceirizados. Sobre recursos já havia sido discutido, pois
usariam recursos próprios, para democratizar as formaturas. Havia proposta de calendário, para garantir
que todos os alunos que desejassem, pudessem participar. Em relação ao que o conselheiro Sergio havia
colocado, havia a discussão com o DCE. Sobre a fala do conselheiro Oscar, explicou que os discursos
seriam realizados no final, para garantir que a cerimônia não se esvaziasse. O Prof. Alexandre Gastal
falou sobre a restrição de patrono e paraninfos. A conselheira Vanda Jardim sugeriu que nos aspectos que
se referiam à efetivação, deveriam apontar que a própria Universidade oferecesse e não contratassem
terceirizados. Lembrou que antigamente a Universidade oferecia as vestes talares. Falou sobe as
atividades que são inerentes aos cursos e deu o exemplo da Faculdade de Enfermagem que passa uma
lâmpada entre os formandos. A conselheira Simone Mello falou sobre a Faculdade de Administração e de
Turismo, que teve uma cerimônia interna com cinquenta e dois alunos e no sábado, sete alunos haviam
participado da colação externa. Disse ser importante ter um processo democrático. A conselheira Isabela
Fischer falou que o DCE apoiava esta iniciativa, pois a formatura estava ficando muito cara e muitos não
conseguiam participar das cerimônias externas. Solicitou que mantivessem as charangas na parte externa
do prédio. O conselheiro Evandro Piva parabenizou a iniciativa da Administração e falou que alguns
processos são diferenciados em alguns cursos. Sugeriu estudarem melhor as particularidades de cada
curso. O conselheiro César Bergoli falou como professor da Odontologia, porque o calendário do curso
estava diferenciado do restante da Universidade. Sugeriu que em relação à quantidade de alunos deveria
haver uma exceção. A conselheira Julieta Carriconde fez considerações sobre o tema. Perguntou se havia
acontecido a participação de alunos na redação da proposta. Perguntou ainda se as turmas poderiam se
dividir e escolher a forma atual de formatura privada. O conselheiro Rogério Würdig falou que em todos
os cursos existiam problemas para realizar formaturas. Esta proposta os faria pelo menos pensar sobre o
grande espetáculo que viraram as cerimônias. Achava interessante agregar Unidades diferentes. Deveriam
ter cuidado com a licitação e acreditava que quanto mais simples, melhor. A conselheira Rosana falou
ainda sobre a segurança. Perguntou se a Universidade ofereceria condições de segurança ou esta seria
terceirizada. Sobre os alunos desejarem arcar com custos além do oferecido, seria permitido ou se era
fechado conforme Resolução. O conselheiro Marcelo Capilheira perguntou se os alunos que se
formassem antes poderiam participar da Cerimônia externa. O conselheiro Dirceu perguntou sobre as
tradições dos cursos, como por exemplo, a Agronomia planta uma árvore no bosque. O senhor presidente
disse que havia anotado todas as manifestações. Disse que não haveria dois ou três tipos de formatura.
Cada turma poderia fazer alguma atividade extra, mas não era a cerimônia oficial. Sobre o calendário de
formatura, disse que já estava aberta uma data em 2019 para a primeira formatura multicursos. Nenhum
aluno necessitaria aguardar uma data específica para sua formatura, esperando completar 90 alunos
formandos. Em relação aos encaminhamentos, disse que votariam os itens separadamente: Retirar o
primeiro considerando – aprovado por unanimidade. A entrega do diploma ser feita pelos Diretores das
Unidades Acadêmicas e não pelo Reitor - aprovada, com cinco abstenções.  Com relação à vigência do
contrato: retificado, conforme sugestão do conselheiro Oscar - aprovada por unanimidade. Sugestão de
homenagem a um servidor terceirizado com o termo “colaboradores”: aprovado por unanimidade.
Proposta de leitura do Termo ser do Coordenador do Curso ou alguém por ele designado – aprovado por
unanimidade. Equívoco de redação quanto às bandas e charangas. Mudar a redação para ficar “evidente
que isto não será permitido dentro do recinto” – aprovado por unanimidade. Previsão específica para
docente apenas para Paraninfo e Patrono se manter aberto – aprovado, com uma abstenção. Proposta de
ser incluído na Resolução as atribuições da UFPel no Edital Licitatório – aprovado, com uma abstenção.
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Sugestão em relação às músicas: disse ser inadequado análise prévia da seleção das músicas. Pedidos de
antecipação de formatura: colocar um artigo permitindo que o aluno participe simbolicamente de outra
seção de colação. Incluir artigo com este teor – aprovado por unanimidade. Neste momento o senhor
presidente questionou se poderiam aprovar a redação da proposta quanto ao mérito, com as alterações
aprovadas. A conselheira Vanda solicitou simplificar o artigo doze. Aprovado com um voto contrário e
uma abstenção. Colocada em votação votar na presente reunião: aprovada, com cinco abstenções.
Colocada a proposta em regime de votação, esta foi aprovada, com quatro abstenções. Item 5 - Processo
nº 23110.016942/2018-03 de Cleiton Nornberg Rodrigues -  Recurso contra indeferimento de exclusão
de ingresso por cotas. O conselheiro Oscar Magalhães leu o parecer da CLN, desfavorável ao provimento
do recurso. Não havendo manifestações, foi colocado em regime de votação o recurso do aluno, que não
obteve acolhimento, com duas abstenções. Item 6 – Processo nº 23110.007562/2018-70 do Curso de
Jornalismo - Recurso contra não inclusão no Edital 01/2017 COCEPE de distribuição de vagas docentes.
O senhor presidente relatou o caso e sinalizou que não havia conseguido conversar com a Direção do
CLC, antes da reunião do CONSUN, para tirar o assunto da pauta e explicar o motivo. A conselheira
Carine Corcini falou dos despachos emitidos pelo COCEPE. Após diversas manifestações, o senhor
presidente deliberou que assumiria a responsabilidade de ter trazido o assunto à pauta. Sugeriu a retirada
de pauta, pelo fato do assunto ter perdido o objeto.  A conselheira Vanessa Doumid (CLC) levou os
apontamentos da área de Jornalismo do CLC e o senhor presidente falou que tiraria de pauta esse  item,
visto que teria um Edital específico (cursos REUNI) no segundo semestre de 2018 e o Curso de
Jornalismo seria contemplado com uma vaga. Aprovado por unanimidade. Item 7 – Processo nº
23110.007739/2016-76, apensado aos 3251/2014-16 e 3252/2014-52 de Carlos Frederico Napelinki
Widholzer - Recurso relativo à Progressão Funcional. O senhor presidente leu o parecer da CLN, de
improvimento ao recurso. O conselheiro Oscar ressaltou que não houvera recurso ao CONSUN e sim, um
pedido de reconsideração que havia sido encaminhado à PROGEP. Que não acolheu o pedido e devolveu
ao CONSUN. Não deveria ser considerado como recurso, pois não haviam sido incluídos elementos
novos no processo. Não havendo manifestações por parte dos conselheiros, o senhor presidente colocou o
processo em votação e o recurso foi indeferido, com duas abstenções. Item 8 – Processo nº
23110.008463/2017-24 apensado aos 7881/2015-32 e 2953/2013-93 de Felipe Etchgaray Heidrich –
Pedido de revisão de Progressão Funcional. O conselheiro Oscar leu o parecer da CLN. Não havendo
manifestações, foi colocado em votação o recurso, tendo sido indeferido, com duas abstenções. Item 9 –
Processo nº 23110.005260/2017-86 de Naiana Alves Oliveira – Solicitação de recurso ao processo
23110.005233/2016-22. O senhor presidente leu o relatório do Gabinete do Reitor, sobre comissão para
análise do recurso. A Procuradoria Jurídica havia indeferido o recurso e a CLN também foi desfavorável
ao recurso. No âmbito judicial seguia tramitando, mas no âmbito Administrativo não havia mais o que ser
feito. Às doze horas e nove minutos, por falta de quórum legal, a reunião foi encerrada, com a
manifestação de inconformidade do senhor presidente pela falta de comprometimento por parte de alguns
conselheiros. Sem mais condições de análise, o Item 12 – Indicação de nomes de docentes para
comporem o Conselho Diretor da Fundação – CONDIR (03 titulares e 03 suplentes) ficou para ser
incluído na pauta da próxima reunião e o senhor presidente deu por encerrada a reunião às doze horas e
dez minutos e eu Roseméri Gomes Gonçalves, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata
que após lida e aprovada foi igualmente assinada eletronicamente pelo senhor presidente.

Documento assinado eletronicamente por ROSEMERI GOMES GONCALVES,
Auxiliar em Administração, em 16/08/2018, às 17:11, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI
HALLAL, Reitor, em 17/08/2018, às 08:17, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0244938 e o código CRC 766243E9.

Referência: Processo nº 23110.038576/2018-35 SEI nº 0244938
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