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Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, com início às quatorze horas, 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, Antonio Costa de Oliveira,
Vice-Diretor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel; Maurício Couto Polidori, 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; Luiz Eduardo Rilling da Nova Cruz, Vice-Diretor da Faculdade de Odontologia; Gilberto
D’Ávila Vargas, Diretor da Faculdade de Veterinária; William Silva Barros, Diretor do Instituto de
Física e Matemática; William Hector Gomes Soto, Vice-Diretor do Instituto de Filosofia, Sociologia e
Política; Úrsula Rosa da Silva, Diretora do Centro de Artes; Tiago Veiras Collares, Diretor do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico; Isabela Fernandes Andrade, Diretora do Centro das Engenharias; Jabr
Hussein Deeb Haj Omar, Diretor do Centro de Integração do MERCOSUL; Cesar Valmor Rombaldi,
representante dos Professores Titulares; Gilberto Loguércio Collares, representante dos Professores
Titulares; Evandro Piva, suplente do representante dos Professores Associados; Eleonora Campos de
Mattos Santos, representante dos Professores Adjuntos; Wagner Hulmenschlager, representante dos
Professores Assistentes; Eraldo dos Santos Pinheiro, representante dos Professores Auxiliares;
Guilherme Höehr Trindade, 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; Edgar Avila Gandra, representante dos
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Sergio Barum Cassal, representante dos Docentes
Aposentados; Antonio Augusto da Silva Azambuja, Rosana Ávila Pereira Chollet, Thaize Debatin
Wehrneister, Julieta Carriconde Fripp , Daniel de Alvarenga Berbare, Arlete Araújo de
Allbuquerque e Sergio Eloir Wotter, representantes dos Técnicos Administrativos e Zedeni da Silva
Braum, representante dos Servidores Técnico-Administrativos Aposentados. Não compareceram os
conselheiros: Simone Portella Teixeira de Mello, Diretora da Faculdade de Administração e Turismo,
por estar participando da Cerimônia de Colação de Grau Interna da FAT; Eduardo Merino, Diretor da
Escola Superior de Educação Física; Althen Teixeira Filho, Diretor do Instituto de Biologia; Sidney
Gonçalves Vieira, Diretor do Instituto de Ciências Humanas; Rui Carlos Zambiazi, Diretor do Centro de
Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos; Vanessa Doumid, Diretora do Centro de Letras e
Comunicação; Alexandre Fernandes Gastal, representante dos Professores Associados; Cesar Dalmolin
Bergoli, representante dos Professores Adjuntos, por estar em viagem a Passo Fundo e seu suplente no
Ministério da Agricultura em Porto Alegra; Pedro Gilberto da Silva Leite Junior, representante dos
Coordenadores de Cursos de Graduação; Marcus Vinícius Spole, representante dos Coordenadores de
Cursos de Graduação, por não ser mais Coordenador de Curso; Luis Eduardo Rilling da Nova Cruz,
representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação, por estar substituindo a Diretora da Faculdade
de Odontologia; Priscila Marques Moura de Leon, 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, por não ser
mais Coordenadora de Curso; Eduardo Ferreira das Neves Filho, representante do COCEPE; Ana
Carolina Issler Ferreira Kessler, representante Comunitário; Maria da Graça Gomes Ramos,
representante Comunitária, por não ser mais representante; Ubirajara Iriarte Terra, representante



Comunitário; Joanna Munhoz Sevaio; Gabriela Viana Mello, Pedro Henrique de Souza Rafael,
Fabríco Sanches Medeiros, Luana Schubertz Ledermann,  Jaíne Motta San tana Abrahan, e Adriel
Costa da Silva,  representantes discentes. Com a confirmação de quórum, o senhor presidente iniciou a
reunião informando o motivo de ter convocado a reunião com pauta curta. Disse que havia recebido
solicitação dos Diretores das Unidades Acadêmicas da Palma e do Biotério Central, para que fossem
retirados os itens três e quatro da pauta, para serem aprovados em nova reunião. Colocada a proposta em
regime de votação, esta foi aprovada, por unanimidade, juntamente com a ordem do dia. O conselheiro
Sergio Wotter solicitou apresentar o pedido da ASUFPEL, para não aprovar a criação do Conselho de
Planejamento naquela reunião. O senhor presidente respondeu que primeiro seria analisada a proposta e no
final, decidiriam se votariam ou não. De pronto passou ao Item 1 - Informes: 1) A conselheira Zedeni
Braum informou que estava sendo aplicada a vacina contra a gripe no Posto Médico do Capão do Leão. 2)
O conselheiro Otávio Peres explicou que no dia trinta, às dezesseis e trinta horas aconteceria a agenda
integrada entre a PROPLAN e o Gabinete do Reitor. 3) A conselheira Julieta Carriconde informou que na
sexta-feira, às quatorze horas, a Curativa estaria realizando Seminário. 4) A conselheira Julieta Carriconde
falou que estavam debatendo a importância e a relevância das redes do SUS – Redução dos investimentos
no SUS. 5) O senhor presidente avisou que teríamos eleição para representantes dos Professores
Assistentes e Coordenadores de Cursos das Áreas das Ciências Exatas e Humanas, junto ao Conselho
Universitário. 6) Falou que havia sido lançado naquela data o Edital do PAVE, com as alterações
aprovadas na reunião anterior. Garantia que além dos 75% de vagas destinadas às Escolas Públicas, seria
oferecida uma vaga para cada L, para todos os cursos de Graduação. Na prática era uma medida que tinha
pouquíssimo efeito concreto. Com isso seria reduzido o número de vagas oferecidas via SiSU. Informou
que para um conjunto de quatro cursos da Área de Música não haviam conseguido fazer esta oferta,
diminuindo um L, reduzindo o número de vagas para estes cursos. Dando sequência à reunião, o senhor
presidente solicitou permissão para que os senhores Prof. Otávio Martins Peres e Pedro Luis Sanchez
participassem da reunião para apresentar o Item 2 – Proposta de criação do Conselho de Planejamento. O
Professor Otávio Martins iniciou a apresentação, relatando a tramitação da proposta. Relatou visitas aos
Diretores de Unidades Acadêmicas, Gabinete do Reitor e representações de Classes (ADUFPEL,
ASUFPEL e DCE). Foi feita a construção conjunta, com as sugestões de todos. Haviam refletido sobre
algumas práticas utilizadas na UFPel. A ideia era institucionalizar a prática de consulta e decisões
democráticas sobre deliberações a serem tomadas na Universidade. Passou a falar da proposta de
construção do Conselho de Planejamento: Comitê de Articulação, com caráter mais limitado. Papel
fundamental de constituir o Conselho, receber os encaminhamentos, definir o universo de pessoas
interessadas em discutir o tema. Constrói um Grupo de Trabalho para definir aquele tema. Composto por
onze membros, com respectivos suplentes (um docente, um servidor, um aluno e um representante da
comunidade). Eleição de caráter universal. Mais um organizador da PROPLN. Comitê Temático –
composto a partir das deliberações doo Comitê de Articulação (três docentes, três técnicos, três alunos e
três membros da UFPel). Grupos Temáticos – compostos por 2/3 de pessoas interessadas e 1/3 por sorteio.
Função principal: descentralizar as decisões da Gestão. A seguir, o senhor presidente fez considerações:
parabenizou o grupo pela proposta. Disse que a proposta havia surgido de reunião realizada na FaE.
Consulta à várias Universidades Federais que já possuíam Conselho semelhante. Como Gestor, apresentou
justificativa que durante andanças feitas na Universidade encontrara o Professor Maurício. Disse que o
Gestor, pela estrutura montada, ao longo dos anos acabou tendo em empoderamento maior do que deveria
ter. Disse da importância da criação deste Conselho, para que a Comunidade pudesse participar mais das
decisões a serem tomadas na UFPel. A seguir, abriu a palavra, para manifestações.  O conselheiro Rogério
Würdig solicitou esclarecimentos em relação à escolha e composição dos Grupos Temáticos. O Prof.
Otávio respondeu que estes haviam sido construídos sobre a realidade prática na Instituição. Deu exemplo
do Grupo que havia trabalhado para construir a proposta de conservação do Pontal da Barra, no Laranjal.
Este foi construído por vários membros da UFPel e de fora dela. O conselheiro Rogério retomou a palavra,
dizendo que ao longo do tempo em que trabalhava na Universidade, sempre havia sido complicado montar
gestões democráticas. A participação dos três segmentos no Conselho era fundamental para ele. Disse que
tinham uma questão geográfica pela própria composição da UFPel, que era “espalhada”, com diferenças
múltiplas nas suas Unidades Acadêmicas. Estavam no rumo de “desempoderar” a PROPLAN e todas as
demais Pró-Reitorias. Todos poderiam ser ouvidos e pensados. Era uma ideia importante e necessária, para
exercerem a democracia. Colocava-se de antemão favorável à criação. O conselheiro Maurício Polidori
disse que aprovava a proposta. Disse eu teriam uma série de temas para abordarem, mas deveriam ter
equipes para pensarem o futuro um pouco mais distante. Deveriam ter um grupo que historiasse os
planejamentos passados e projetar o futuro. Destacou a necessidade de terem equipes de trabalho,
levantando demandas. A conselheira Úrsula Silva se manifestou, dizendo que gostaria de complementar a



fala do Prof. Maurício. No Centro de Artes já estavam trabalhando na construção do PDU da Unidade. A
participação que todos deveriam ter no momento, era auxiliar na construção do PDU de cada Unidade a
que pertenciam. Parabenizou a Gestão pela proposta. O senhor presidente passou a palavra à conselheira
Julieta Carriconde, que disse ter dúvidas em relação à questão de fluxos. Foi respondido que a descrição
não estava presente na Minuta, mas era um Conselho que iria auxiliar a qualquer demanda. O senhor
presidente respondeu que a ideia seria formalizar o que deveria acontecer no dia a dia da Universidade,
que era feito de forma desregrada. A Gestão carecia de forma de trabalho para atender estas demandas
presentes e do futuro. O Conselho era destinado a pensar no presente/futuro. Especificamente pensar o
planejamento das ações futuras. Era consultivo, pois para ser deliberativo, deveria ter a composição 70/30.
O Conselho daria mais protagonismo à Comunidade. O Comitê Articulador era o órgão que receberia as
demandas e a partir destas, criaria Grupos de Trabalho para comporem as propostas para resolver estas
demandas. A partir deste momento aconteceram mais manifestações por parte dos conselheiros. O
conselheiro Otávio fez alguns destaques. Ex: Comitê de Articulação – o membro externo à UFPel seria
sugerido pelo Fórum Social da UFPel. Outro ponto: fazer agenda de avaliação e trazer retorno ao
CONSUN das propostas apresentadas e encaminhamentos retirados dos GGTs. Sem mais manifestações, o
senhor presidente perguntou se todos se achavam suficientemente esclarecidos para votarem. O
conselheiro Sergio Wotter relatou que ele, como conselheiro, solicitava que não votassem, mas como
representante de um segmento que havia feito reunião e solicitado mais tempo para discutirem a proposta.
O senhor presidente lembrou que já havia sido apresentada a proposta à ASUFPEL e esta mesma havia
aberto mão de sua participação nos assentos do Conselho. Sugeriu que votassem a criação do Conselho e
depois pautariam a representação no Conselho, em outra reunião. Colocou em regime de votação a criação
do Conselho, que foi aprovada, com seis abstenções. A conselheira Vanda Jardim justificou sua abstenção,
por não ter sido discutido o assunto no Conselho Departamental de sua Unidade. O senhor presidente
lembrou que os outros dois itens: Item 2 - Processo nº 23110.031840/2018-18– Proposta de Regimento do
Biotério Central e Item 4 - Processo nº 23110.031842/2018-07 – Proposta de Regimento do Centro
Agropecuário da Palma, já haviam sido retirados de pauta. Sem mais colocações, o conselheiro Sergio
Cassal se manifestou, dizendo que era novo no Conselho e não tinha acesso ao SEI e, não soendo servidor
ativo, não poderia se cadastrar, mas lhe havia sido garantido o estudo para resolver a situação. Falou ainda
sobre o transporte gratuito para alunos da Universidade. Perguntou se s docentes e técnicos poderiam
utilizar este transporte. O senhor presidente disse que poderiam anexar à convocação o PDF dos processos
ou abrir uma forma dos conselheiros poderem acessar o SEI. Sobre o transporte, respondeu que este era
prioritariamente para estudantes. Disse que dez ônibus já não teriam capacidade para suprir a demanda.
Em vista disto, solicitavam que nos horários de pico os docentes e técnicos não utilizassem este transporte.
Explicou que ainda estavam testando os horários e necessidade de adaptação com o conhecimento das
demandas reais. Precisariam de dez a quinze dias para poderem fechar uma escala mais compatível. Sem
mais manifestações o senhor presidente deu por encerrada a reunião às quinze horas e trinta e dois minutos
e eu Roseméri Gomes Gonçalves, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata que após lida
e aprovada foi igualmente assinada pelo senhor presidente.
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