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Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, com início às quatorze
horas, de forma web conferência, 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; Eduardo Merino, Diretor da Escola Superior de Educação
Física; Dirceu Agostineto, Diretor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel; Mauricio Couto
Polidori, Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo;  Oscar José Echenique
Magalhães, Diretor da Faculdade de Direito; Isabel Cristina Rosa Barros Rasia, Diretora da
Faculdade de Administração e Turismo;  Alvaro Luiz Moreira Hypólito, Diretor da Faculdade
de Educação; Valéria Cristina Christello Coimbra, Diretora da Faculdade de
Enfermagem; Fabrício Pereira Härter, Diretor da Faculdade de Meteorologia; Marcelo
Fernandes Capilheira, Diretor da Faculdade de Medicina;  Fabio Garcia Lima, Vice-Diretor da
Faculdade de Odontologia; Gilberto D’Ávila Vargas, Diretor da Faculdade de
Veterinária; Vanessa Doumid Damasceno, Diretora do Centro de Letras e Comunicação; Luiz
Fernando Minello, Diretor do Instituto de Biologia; Sebastião Peres, Diretor do Instituto de
Ciências Humanas; Wilson João Conico Filho, Diretor Adjunto do Centro de Ciências
Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos; Tiago Veiras Collares, Diretor do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico; Isabela Fernandes Andrades, Diretora do Centro das
Engenharias;  Jabr Hussein Deeb Haj Omar, Diretor  do Centro de Integração do
MERCOSUL; Úrsula da Silva Rosa, Diretora do Centro de Artes; Willian Silva Barros, Diretor
do Instituto de Física e Matemática;  João Francisco Nascimento Hobuss, Diretor do Instituto
de Filosofia, Sociologia e Política; Lucia Maria Vaz Peres, representante dos Professores
Titulares; Luiz Carlos Rigo, representante dos Professores Titulares; Lucio André de Oliveira
Fernandes, suplente da representante dos Professores Associados; Luciano Volcan Agostini,
representante dos Professores Associados; César Dalmolin Bergoli, representante dos
Professores Adjuntos; Lui Nörmberg, representante dos Professores Adjuntos; Rômulo
Henrique Batita de Farias, representante dos Professores Assistentes; Larissa Dall Agnol da
Silva, representante dos Professores Assistentes; Eugênia Antunes Dias, representante dos
Professores Auxiliares; Gabrielito Rauter Menezes, representante dos Professores
Auxiliares; Fabiana Kömmling Seixas, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-
Graduação; Gustavo Maia Souza, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-
Graduação; Tatiana Pereira Cenci, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-
Graduação; Javier Eduardo Silveira Luzardo, suplente da representante dos Coordenadores
de Cursos de Graduação(Humanas); Andrea Cristiane Kahmann, representante dos
Coordenadores de Cursos de Graduação (Humanas); Beatriz Franchini, representante dos
Coordenadores de Cursos de Graduação (Vida); Valdecir Carlos Ferri, suplente da
representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Vida); Clarissa Marques M. dos
Santos, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Exatas); Sigmar de
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Lima, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Exatas); Maria Manuela
Alves Garcia, representante dos Docentes Aposentados; Silvana de Fátima
Bojanoski, representante do COCEPE; Ana Carolina Issler Ferreira Kessler, representante
Comunitária; Jacques Adolphe Gastão Reydams, representante Comunitário; Douglas Rafael
Antunes Ortiz Duarte, Bibiana Lauz Terra Mendes, Augusto Martins de Ávila, Hullifas
Lopes Nogueira e Hugo Carlos Bolzon Gonzalez, representantes discentes;  Rogéria
Aparecida Garcia,  Liliane Griepp, João Carlos Roedel Hirdes, Emileni Tessmer, Morgan
Yuri Oliveira Teles Machado, Mateus Ávila Tavares, Mariuza Toledo Pinheiro e Arlete
Araújo de Albuquerque (suplente), representantes do Pessoal Técnico-Administrativos
e Albio Ferreira da Costa, representante dos Servidores Técnico-Administrativos Inativos. Não
compareceram os conselheiros: Silvana Paiva Orlandi, Diretora da Faculdade de
Nutrição; Thiago Ferreira Abreu, representante do COCEPE; Miguel Medina
Júnior, representante Comunitário; Tony de Siqueira Sechi, e Lucas Ferreira Santos
Melo, representantes discentes. Com a confirmação de quórum, o senhor presidente deu início à
reunião solicitando autorização para participação dos Professores Gilberto Loguércio Collares,
Paulo Roberto Ferreira Junior, Eraldo Pinheiro e Alexandre Fernandes Gastal. De pronto
passou ao Item 01 – Informes: 1) O senhor presidente informou que, conforme solicitação dos
conselheiros, a Coordenadoria de Comunicação Social havia se organizado e estava
transmitindo as reuniões do Conselho, enquanto estivessem em caso de pandemia. Depois será
transmitida pela Rádio Federal FM. Deu sequência à reunião, passando ao Item 02 – ATA Nº
02/2020. Não havendo considerações por parte dos conselheiros, colocou a mesma em regime
de votação, sendo esta aprovada, com 07 (sete) abstenções. Item 03 –  PROCESSO
Nº 23110.049541/2019-11 – PEDIDO DE REVALIDAÇÃO DE GRADUAÇÃO DE FELIPE
SARTORI MATTEI. O senhor presidente relatou que o processo havia chegado pela Plataforma
Carolina Bori. O pedido foi negado e o interessado recorreu da decisão. A Professora Lúcia
Peres analisou o processo e relatou seu parecer: disse que seguiu orientação de tentar
flexibilizar ao máximo, mas pautada na decisão. Falou que estes casos só deveriam chegar ao
CONSUN, se houvesse alguma ilegalidade. O senhor presidente esclareceu o que era matéria
do CONSUN e o que não era. O conselheiro Álvaro Hipólyto disse que queria chamar a atenção
de que na Pós-Graduação há problemas com a aprovação do discurso. No caso do processo a
Universidade é totalmente desconhecida e o site era fake. A Instituição não possui Pós-
Graduação. A Universidade precisava rediscutir seus encaminhamentos. O conselheiro Oscar
Magalhães perguntou se o recurso era sobre reavaliação ou irregularidade. A conselheira
Eugênia Antunes colou no chat o teor do recurso: uma vez tendo a solicitação de revalidação
indeferida, há algo que possa ser feito para reverter? É possível cursar alguma disciplina ou
disciplinas a fim de atender? Caso não haja é possível solicitar em outra Instituição?  O
conselheiro Omar Jabr perguntou se tínhamos Curso de Contabilidade, para poder avaliar a
solicitação. O senhor presidente respondeu que todos estes são passos realizados na
Plataforma. O conselheiro Luís Isaías Amaral falou que a Plataforma coloca dificuldades e o
conselheiro Álvaro tinha razão em pedir para trabalhar melhor o trâmite interno. A conselheira
Lucia Peres fez esclarecimento de que tinha recebido outros processos e em um deles tinha
dúvida e pedira auxílio para entender o que o aluno estava solicitando. Neste caso era
indeferido realmente. Colocado em regime de votação o parecer de indeferimento da Relatora,
Prof.ª Lucia Peres (0896506), este foi aprovado, com 02 (duas) abstenções. Item
04 – PROCESSO Nº 23110.012075/2020-43 - PROJETO INSTITUCIONAL ALM INVENTÁRIO
E DIAGNÓSTICO DIC CHASQUEIRO. O senhor presidente disse que o mérito dos Projetos era
avaliado pelo COCEPE, mas este Projeto era Institucional e o mérito e o mérito era analisado
pelo CONSUN. Colocado em votação o mérito, este foi aprovado, com 19 (dezenove)
abstenções. A conselheira Angela Moreira Vitória perguntou se estavam aprovando o mérito, ou
a questão de aprovar os Projetos Institucionais ao que o senhor presidente respondeu que já
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haviam discutido isto em anos anteriores. Sugeriu que os próximos projetos deveriam ter um
relator. O conselheiro César Bergoli esclareceu sobre Projetos Institucionais, informando que no
ano de 2019 havia sido definido que a CIP avaliaria se o processo se enquadrava como
institucional ou não. Disse que havia sido um avanço da UFPel, pois outras instituições já
contavam com este tipo de projeto, recebendo recursos para crescimento e bem da
Universidade. Ficou acertado que o assunto seria pautado em outra reunião, a pedido da
conselheira Angela Vitóra. Item 05 – PROCESSO Nº 23110.017174/2020-11 – PROPOSTA DE
RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA OFERECIMENTO DE VAGA DE MORADIA PARA
MÉDICOS RESIDENTES DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA UFPEL. O
senhor presidente relatou que existe lei que regula a Residência Médica no Brasil e esta
assegura moradia aos médicos residentes. Todos já conheciam e estavam começando a exigir
este direito. Leu o artigo primeiro da Resolução e foi sugerida correção na redação do artigo 2º e
no parágrafo único. Disse que estavam querendo se adequar à legislação atual. Deixou a
palavra à disposição dos conselheiros. O conselheiro Luís Isaías explicou que, em relação ao
artigo terceiro este dizia que a Resolução entraria em vigor na data de sua publicação, mas
existe normativa federal nova que estabelecia que a entrada em vigor de qualquer norma se
daria a partir do primeiro dia do mês subsequente ou data definida no futuro. O conselheiro Albio
Ferreira perguntou quem faria a avaliação ao que o senhor presidente respondeu que era a Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis. Foi sugerido que a Resolução fosse aberta a todas as
Residências. O conselheiro Lui Nörmberg perguntou se tínhamos capacidade para atender a
demanda. O senhor presidente respondeu que h aviam sido reservadas seis vagas. O
conselheiro Oscar Magalhães disse que a Resolução só tratava de Médicos Residentes e
deveriam alterá-la. O senhor presidente disse que as Residências eram atendidas pela mesma
legislação. A conselheira Eugênia Antunes elogiou a Universidade por estar transmitindo as
reuniões. Sugeriu que as leis se referem às atividades do Médico Residente e deveriam
procurar se haviam outras situações que se enquadravam na legislação. O senhor presidente
disse que a sugestão dos conselheiros de incluir todos deveria ser acatada, pois a Lei não
impedia. O conselheiro Hullifas Lopes Nogueira falou que, tendo em vista que era direito,
poderiam se debruçar sobre o assunto. Disse o que significava para os estudantes ver que os
Residentes, com uma renda de três mil Reais, participarem do auxílio, que para eles era de
quatrocentos Reais.  Não poderiam esquecer que estes alunos estavam muito aquém dos Pós-
Graduandos. Preocupava-se com esta disparidade. Não desqualificava o esforço dos colegas
que haviam participado de um processo de classificação em Pós-Graduação. O senhor
presidente propôs aprovarem a Resolução no mérito e que incluíssem os outros Residentes,
exceto se houvesse alguma proibição. Colocada em votação, a Resolução foi aprovada, por
unanimidade. Item 06 – PROCESSO Nº 23110.012366/2020-31 - PROPOSTAS DE
RESOLUÇÕES QUE APROVAM A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÕES (POSIC) E O REGIMENTO DO COMITÊ DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES. O senhor presidente disse que se tratavam de políticas de
segurança de informação. O processo esteve disponível para todos, então entendia que
tivessem lido e analisado. Não havendo manifestações, colocou em votação, o processo foi
aprovado, com 07 (sete) abstenções. Item 07 – PROCESSO Nº 23110.029333/2019-97 –
PROPOSTA DE EXTINÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FILOSOFIA. O senhor
presidente disse que era solicitação da Coordenação do Curso. A CLN havia emitido parecer
Favorável, que foi lido pelo conselheiro Oscar Magalhães. A conselheira Eugênia Antunes disse
que tinha dúvida sobre o motivo para a extinção do curso. A conselheira Fabiane Tejada disse
que havia sido contatada por um dos seus representados que havia explicado o porquê, pois já
tinham um Curso de Especialização em EAD. Teve amplo debate e pediu para trazer esta
manifestação para o Pleno. A conselheira Maria Manuela falou que ao olhar o processo também
não havia visto argumentação para extinguir o curso. Havia se sentido sem recursos para julgar,
ainda que o COCEPE tivesse julgado. O conselheiro Luiz Carlos Rigo se desejassem retornar,
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ainda que o COCEPE tivesse julgado. O conselheiro Luiz Carlos Rigo se desejassem retornar,
se poderiam. O senhor presidente sugeriu retirar o processo de pauta e fazer a solicitação de
que a motivação constasse no processo, para poder ser analisado pelo Conselho. Colocada em
votação, a proposta foi aprovada, com 04 (quatro) abstenções e 01 (um) voto contrário. O
conselheiro Álvaro Hipólyto disse que a conselheira Fabiane havia trazido uma das motivações,
mas não era muito justificável. Deveria ficar melhor justificado. O conselheiro Luiz Carlos Rigo
disse que queria entender melhor como funciona a extinção, se poderiam suspender. A seguir, o
senhor presidente solicitou que analisassem o próximo item, pelo fato da conselheira Isabel não
estar na sala e deixariam para depois que ela retornasse. Com a aprovação dos conselheiros,
passou de imediato ao Item 09 – PROCESSO Nº 23110.013972/2020-74 – RECURSO DA FAE
CONTRA DECISÃO DO REITOR QUE REMOVEU PROFESSOR, A PEDIDO, DA FAE PARA
O IFISP. O senhor presidente disse que se tratava de processo de remoção, com muitas idas e
vindas. Lembrou que já haviam acontecido processos parecidos em várias Unidades. O
processo havia tramitado no COCEPE. A FaE estava trazendo recurso em relação à tramitação
e à decisão do Reitor. O conselheiro Oscar Magalhães leu o parecer da CLN. O conselheiro
Álvaro Hypólito disse que o argumento que a FaE interpôs não era pela legalidade e sim, que a
FaE aprovou a remoção, mas disse que não poderia liberar sem uma contrapartida. Outros
casos ocorreram por grande excepcionalidade. Neste caso não havia excepcionalidade, pois o
professor trabalhava em uma área que havia sido recentemente merecedora de concurso, para
atender a vaga da área que o professor atuava no momento, após extinção d seu curso original.
Questionou o argumento que justificava a saída do professor para outra Unidade Acadêmica,
sem saber em que área atuaria. Apelava no sentido de procurar uma vaga que preenchesse a
remoção do Professor Francisco. A área não poderia ficar sem a carga horária do professor,
para contabilizar nas distribuições de vagas. A conselheira Lucia Peres falou que na época da
relotação dos professores do CEAD era Diretora da FaE, quando ocorreu a extinção daquela
Unidade e os professores foram para as Unidades que tinham cursos afins. Disse que os
professores poderiam escolher para onde iriam, mas tinha a questão de formação dos docentes.
Lembrou o quanto havia sido alinhada com a Gestão da época para que isso acontecesse. Não
acontecendo a reoferta do curso em que o Professor Francisco estava incluído, deveriam
ponderar, pois a vida das pessoas era superior à Instituição. O conselheiro Lui Nörmberg
agradeceu os esclarecimentos da conselheira Lucia. Questionava que não houvesse
documento afirmando que o Professor Francisco havia aceitado estar na FaE. Se o curso havia
sido extinto, o professor não achou mais espaço ideal para desenvolver seu trabalho. A questão
não era estar bem na profissão, mas sim estar bem na Unidade. Deveriam primar pela qualidade
de vida dos colgas docentes. Deveriam rever o que não havia ficado bem resolvido. A
conselheira Eugenia disse que não entraria no aspecto do que havia motivado a solicitação de
remoção e sim, o interesse público, que não havia sido atendido na redistribuição. Foi verificada
a necessidade de ter mais um professor no curso. Deveriam atentar para o interesse público e
não deixar a Unidade a descoberto desta vaga. Sempre haviam condicionado a remoção com a
contrapartida. O conselheiro Sebastião Peres disse que de certa forma o ICH havia participado
desta discussão em algum momento. Os docentes de Educação no Campo haviam solicitado
sua lotação no ICH. Foi solicitado tirarem o assunto de pauta e foram surpreendidos pelo fato
dos professores serem lotados na FaE e um deles era o Professor Francisco. Naquele momento
os professores haviam acompanhado o curso que estava na FaE. Eles não foram pela Matriz
docente. Enquanto persistisse ocurso os docentes permaneceriam atendendo área do curso.
Com a extinção do curso as vagas permaneceram na FaE, atribuindo outros encargos docente
que não os que tinham colocado eles lá. A conselheira Maria Manuela disse que ficava feliz ao
ouvir a manifestação do conselheiro Sebastião. Enfatizou que não estavam questionando o
interesse do professor em ir para outra Unidade que se sentisse melhor. O que pedia que fosse
considerado, a contenção de vagas no momento atual e era contra a produtividade não ter a
volta da vaga. Isto era um prejuízo para a Unidade. O conselheiro Álvaro disse que recolocaria
algumas questões, pois na época foi quem coordenou os trabalhos após a extinção do CEAD
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para relotação dos docentes. Uma Portaria havia sido corrigida, pois alguns docentes haviam
pedido reconsideração. O Conselho Departamental do ICH não quis o Curso de Educação no
Campo. Não era contra a remoção do professor, mas pedia a contrapartida da vaga. Na época
os professores não haviam sido incluídos na Matriz, mas depois foram contabilizados. Os cursos
não foram reofertados pelo desmonte da UAB. Se sentia penalizado como integrante da FaE. O
senhor presidente disse que não trariam toda a história da extinção do CEAD. O que acontecia
era que no momento tinham uma ocasião específica. Vários casos semelhantes haviam
passado no CONSUN. Neste caso o Reitor havia deliberado que a remoção do professor seria
feita sem retorno da vaga para a FaE, pois esta havia sido recentemente contemplada com uma
vaga similar a esta. O conselheiro Luiz Carlos Rigo disse que havia se inscrito, porque estava
se sentindo “entre a cruz e a espada”. Se a pessoa escolher trabalhar em local que tem
afinidade, as Unidades estavam se segurando em suas vagas. Seria fundamental que o
representante do CONSUN junto ao COCEPE e o representante do COCEPE no CONSUN
levassem esta posição para fazer um mapeamento que fizesse a atual política de alocação de
vagas, para continuarem com a discussão no futuro. O senhor presidente disse que isso cabia
ao CONSUN. O conselheiro Javier Luzardo falou que estava em Herval. Comentou que as
vagas do CEAD nunca passaram pelas Unidades Acadêmicas. Foi o primeiro professor da UAB
e depois foi para outra Unidade e continuava trabalhando com EAD. As Unidades tiveram ganho
com a ida dos professores para elas. A saída do Professor Francisco não era prejudicial à
Unidade que nunca havia contado com esta vaga. O conselheiro Jabr Omar disse que estavam
debatendo entre algo legal e algo justo. O conselheiro Álvaro estava pedindo algo justo, que era
a vaga para sua Unidade. Em termos de legalidade não tinham nada a reclamar. O curso de
Relações Internacionais havia sido citado e ele havia sido contrário à mudança do curso.
Argumentos colocados por muitos eram absolutamente contra os que haviam sido apresentados
para a mudança do curso. O senhor presidente colocou o recurso em regime de votação, sendo
este: deferimento do recurso – 14 (quatorze) votos; indeferimento do recurso – 19 (dezenove)
votos e 17 (dezessete) abstenções. O conselheiro Luiz Carlos Rigo pediu esclarecimento em
relação a acatar a solicitação da FaE, o que aconteceria. O senhor presidente disse que neste
caso a decisão do Reitor seria revertida e o professor retornava para a FaE. O Reitor ouvira o
Conselho Superior COCEPE. A FaE era contrária. Não era atribuição do CONSUN prometer
uma vaga. Resolveu refazer a votação, mas de outra forma, colocando três categorias: indeferir
o recurso da FaE – 34 (trinta e quatro) votos; deferir o recurso da FaE e reverter a decisão do
Reitor – 07 (sete) votos; abstenções – 13 (treze) votos. Item 08 – PROCESSO Nº
23110.045909/2019-63 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E TURISMO, PARA
TRANSFORMÁ-LA EM CENTRO DE CIÊNCIAS SÓCIO-ORGANIZACIONAIS – CCSO. A
conselheira Isabel Rasia relatou o processo, dizendo que a Faculdade de Administração e
Turismo era uma das Unidades mais antigas da Universidade. Tem se modernizado ao longo do
tempo. Tem atuado na Pesquisa e na Pós-Graduação. Conta com cinco cursos, duas
Especializações e dois Mestrados. A Faculdade de Ciências Domésticas começou a mudar sua
forma de atuação a partir de 1996, pensando em se adequar ao cenário. Atualmente a estrutura
é de Faculdade, com dois Departamentos e seis Colegiado. A estrutura de Departamento não
flui bem como antigamente. Há uma disparidade de tamanho entre os Departamentos. Nesse
contexto fizeram uma discussão quando ela assumiu como Diretora. Trouxe a proposta de
discussão interna, onde foram amadurecendo a ideia de que a estrutura de Centro os
favoreceria. Haviam percebido nas discussões que estavam trabalhando em uma estrutura mais
voltada para Centro do que com Departamentos. Esse amadurecimento, até chegar ao
Conselho Departamental, havia levado sete meses. Foi decidido que teriam duas Câmaras, pois
seriam importantes para trazer a discussão dos projetos. Vai flexibilizar os processos. Poderiam
pensar no futuro em ampliar o número de cursos que têm. O nome lhes permite incluir todos os
cursos que contam na Graduação e Pós-Graduação e os que viriam posteriormente. A mudança
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para Centro vai favorecer o crescimento da Unidade. Os processos internos como Faculdade já
não os favorecem mais. Foi aprovado no CD, por unanimidade. Esperava que os conselheiros
os acolhessem, por ter sido uma discussão feita nas três categorias e aprovada por
unanimidade. O senhor presidente manifestou sua posição como Reitor e do Professor Luís
Isaías Amaral como Vice-Reitor, sendo favoráveis, pois construíram juntos e era uma proposta
amadurecida e consolidada entre a Faculdade. Teve algumas adaptações ao longo do
processo. Abordou dois pontos para manter coerência com posição institucional. Esperar a
Estatuinte – disse que esta estava em vias de acontecer, mas não poderiam deixar a
Universidade “engessada” aguardando. Sugeriu que fosse aprovada a estrutura que junta
Ensino e Extensão na mesma Câmara. Deveria ser aprovado com três Câmaras. Parabenizou
pela condução do processo. O conselheiro Sebastião Peres disse ser ousadia da Direção do
ICH querer se manifestar neste assunto, mas quando a Faculdade de Direito e a Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo foram consultadas sobre a designação da nomenclatura do Centro, o
ICH não havia sido consultado. Particularmente era simpático à organização em Centros.
Entendia que haveria uma fluidez maior. Se a Universidade não poderia ficar “engessada”,
esperando a Estatuinte, as coisas estavam acontecendo soltas. O nome do curso não tinha sido
compreendido e questionou o que seria Ciências Socio-Organizacionais. Queria saber o
impacto que este nome causaria na parte acadêmica. O conselheiro Álvaro fez considerações,
dizendo que em princípio era favorável à estrutura de Centro, mas também não tinha
entendimento do porquê. Tinha questionamentos em relação à espera da Estatuinte. Era ruim
para a Universidade fazer esta discussão caso a caso. Queria chamar a atenção de que muitos
argumentos de não trabalhar com estrutura Departamental, pois muitas Instituições do Brasil
reconhecidas ainda trabalham com a estrutura Departamental. O conselheiro Oscar Magalhães
leu o parecer da CLN. O senhor presidente perguntou ao conselheiro Oscar, se pela aprovação
da estrutura, teriam que ter maioria absoluta ou 1/3 dos conselheiros. A conselheira Isabel
esclareceu ao conselheiro Sebastião, como havia sido feita a consulta para a criação do Centro.
Não haviam feito o raciocínio, quando escolheram o nome de ir além da FAT e entrando em
outras Unidades Acadêmicas. A FD e a FAUrb, questionaram sobre não terem sido consultadas.
Responderam às duas Faculdades, perguntando se o nome estava infringindo alguma área e se
estavam em desacordo. Fizeram nova assembleia dentro da Unidade e mudaram o nome,
podendo contemplar sua pluralidade. O nome não estava em áreas do CNPq, para não entrar
em áreas de outras Unidades. O conselheiro Jabr Omar disse ser favorável à mudança da
estrutura, por dar mais autonomia. Parabenizou, mas tinha alguma consideração ao nome do
Centro. O Curso de Administração é o terceiro curso mais procurado no mundo. Acreditava que
este nome englobava muitas coisas. O nome Administração era muito atraente. Sugeriu vários
nomes de marketing. Disse que gostaria que tivessem sucesso e se transformassem em uma
grande Unidade. O conselheiro Javier levou em consideração que uma Unidade Acadêmica
assume uma nova estrutura deveria ser considerado e deveriam respeitar esta vontade.
Parabenizou a comunidade da FAT pela proposta. O conselheiro Evandro Piva agradeceu a
conselheira Isabel pelo empenho e pela proposta construída na base. O termo autonomia
deveria ser locado nas Unidades. Em relação às Câmaras, também não conseguia separar
Ensino de Extensão. Era favorável à proposta, ainda que pesasse a alteração do nome.
Deveriam levar em consideração o que era melhor para os alunos. O conselheiro Carlos Rigo
disse que havia lido o projeto e disse que queria colocar a discussão de forma diferente do que
estavam comentando. Queria dizer que não estava convencido de que a proposta de Centro não
deveria abarcar todos os cursos. Ela era uma construção coletiva que poderia ir se
consolidando. Não era de cima para baixo que se construía os Centros. Achou a proposta
madura e estruturada mesmo precisando de  adaptações, como alteração do nome. Acreditava
que a forma como a UFPel vinha trabalhando era o ideal. Não era um processo que acontecia
da mesma forma para todos. O conselheiro Sebastião disse que havia um documento no
processo consultando duas Unidades e dizendo que deveria ter sido consultado o ICH. Disse
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que a própria Diretora estava deixando claro que a designação do nome estava clara para a
proposta. Deveriam discutir a Estatuinte para saber como funcionariam as Unidades, se não
uma sobreporia outra. A conselheira Isabel agradeceu a fala de todos os colgas e o
entendimento d que deveriam discutir melhor as estruturas. Falou que a FAT tinha histórico de
se renovar, avançar, criar novos cursos. Não desejavam desrespeitar nenhum curso. O nome
permitia que conseguissem incorporar todos os cursos que se sentiam excluídos. Como tinham
uma diversidade, o nome os contemplava. Solicitou a sensibilidade dos colegas para aquele
momento. Queriam estar à frente do progresso e inovação. Haviam feito muito e queriam fazer
mais. Não havendo mais inscritos, o senhor presidente colocou em votação três alternativas:
favoráveis à criação do Centro – 49 (quarenta e nove) votos; contrários à criação do Centro – 01
(um) voto e abstenções – 01 (um) voto. Logo informou que a votação que contava seriam 2/3 do
Conselho e quarenta e nove votos significavam mais de 2/3. Aprovada a estrutura. Item
10 – PROCESSO Nº 23110.006732/2020-13 - PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS CCONC/UFPel. A conselheira Eugênia
Antunes disse que havia lido a proposta e, materialmente, era uma questão: Art. 7º, inciso III –
ao invés de assessorar, deveriam utilizar apalavra orientar. Sugeriu fazer revisão detalhada na
redação do documento, pois possui erros de digitação. Linguagem usada para redação: a UFPel
tem utilizado os dois gêneros. No documento não estava enquadrada a linguagem que está na
Lei. Todas as Resoluções apreciadas na reunião seriam submetidas a uma análise na redação
da Linguagem. Colocada em votação, a proposta de Resolução, com a mudança sugerida, esta
foi aprovada, com 01 (uma) abstenção. O senhor presidente sugeriu formar uma Comissão do
CONSUN para discutirem a Linguagem utilizada nos documentos oficiais. Baseados nos
documentos existentes poderiam construir uma norma. Sem manifestações por parte dos
conselheiros, deixou o assunto para adiante, quando entendessem adequado. Ficou para ser
pautado em outra reunião. Item 11 – PROCESSO Nº 23110.003605/2020-62 – PROPOSTA DE
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO-CPA. A conselheira
Eugênia comentou que no Art. 8º, os representantes da Sociedade Civil seriam escolhidos por
meio de edital específico. Colocada em votação, a proposta foi aprovada, com a sugestão feita
pela conselheira Eugênia, por unanimidade. Item 16 – ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DO
CONSUN JUNTO AO COCEPE. Foram apresentadas as sugestões: Maria Manuela Garcia
(titular) e Beatriz Franchini (suplente); William Barros (titular) e Fabrício Harter (suplente). Foi
deixada a palavra à disposição dos candidatos, para fazer sua defesa. A conselheira Maria
Manuela agradeceu a lembrança dos colegas e disse ser uma honra poder fazer esta
representação. Falou que gostaria de falar que se colocava disponível, pois poderia contribuir,
pelo fato de que a educação era objeto dos debates e decisões no COCEPE e estavam
diretamente afeitos à sua área de pesquisa, nos seus estudos, no campo do currículo, do
trabalho docente e do Ensino Superior. Se sentia privilegiada por ter sido lembrada por isso,
pois acreditava que viviam tempos muito desafiadores contemporaneamente, para o Ensino
Superior, a Graduação de modo geral, estavam colocadas para a Universidade, não só no
sentido de dar conta, mas também relacionadas com o desenvolvimento científico e tecnológico,
mas também com uma vida mais sustentável, com um mundo mais cuidadoso, de maior
sustentabilidade e de maior justiça social. Se sentia honrada por esta possibilidade, se
obtivesse a confiança dos colegas, seria um privilégio. Além disso, se sentia motivada por
representar uma categoria de Professores, não em sua maioria, mas que em sua parcela
continuam relacionados com a Universidade na Pesquisa ou nos Programas de Pós-
Graduação, contribuindo para o reconhecimento desta Universidade, tanto localmente como
nacionalmente. A conselheira Beatriz disse ser um prazer estar com a Professora Maria
Manuela, representando o CONSUN junto ao COCEPE, pois tinha certeza de que este queria
uma voz dentro daquele Conselho, que pudesse representa-lo. Precisavam fortalecer o
CONSUN cada vez mais e precisavam ter u ma igualdade de composição e com a entrada das
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duas poderiam manter esta igualdade. Pediu que os colegas considerassem e prometeu
defender com todas as forças as decisões do CONSUN. O conselheiro William agradeceu a
sugestão do seu nome. Falou que acreditava que a palavra agora e para os próximos anos era
superação. Estavam em um momento bem complicado e este Conselho seria fundamental na
representação de toda a Universidade e acreditava que tinham de trabalhar junto com todos os
alunos, Técnicos e Professores de forma unida, sem polarização neste momento. Acreditava
que ele, juntamente com o Professor Fabrício, com a experiência de Diretores, estava neste
Conselho desde 2009, completando quase onze anos de CONSUN e seis como Diretor e quatro
como representante dos Professores Adjuntos, aceito por diversas Comissões. Acreditava que a
integração da parte acadêmica (ensino, pesquisa e extensão) com o Conselho Universitário
parecia fundamental para a tomada de decisão. Sabia que seu papel era levar a decisão mais
apuradas e precisas que a Universidade e o Brasil inteiro precisa. A sua área de pesquisa e
atuação permitia o levantamento de dados e poderiam facilmente subsidiar os conselheiros
tanto no CONSUN, quanto no COCEPE. Vinha oferecer sua vontade de ver uma Universidade
melhor, superando todas as grandes dificuldades. Era superação e união. O conselheiro
Fabrício disse que participava há cinco anos do CONSUN, como Diretor da Faculdade de
Meteorologia e era suplente da conselheira Úrsula. Como esta tivera muitas atividades nos
últimos tempos, acabara participando bastante das reuniões do COCEPE e sabia da
importância e gostaria muito de participar, embora estivesse em Comissões de PAD e
trabalhando como fiscal de contratos da Universidade, além de suas atividades de Direção e
docência em geral. Gostaria muito de participar e acreditava que fechava bem ficando na
suplência do conselheiro William, pois este tinha uma visão de Universidade bastante grande,
por participar do CONSUN, participar de eleições e tramitava muito pela Universidade.
Acreditava que poderiam ser uma boa opção para representa-los, com todo o respeito que tinha
às professoras, que eram bastante qualificadas para isto. De qualquer forma o CONSUN estaria
bem representado junto ao COCEPE. Colocadas as chapas em votação: Chapa 1:
William/Fabrício – 28 (vinte e oito) VOTOS; Chapa 2: Manuela/Beatriz – 17 (dezessete) votos e
abstenções – 0 (zero) votos. Ficou definida a chapa nº 1. Os demais itens, pelo adiantado da
hora, ficaram para ser analisados em próxima reunião, a ser agendada. Item 12 – PROCESSO
Nº 23110.049077/2019-54 – PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA OUVIDORIA. Item
13 – PROCESSO Nº 23110.004689/2020-51 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PELO CONSUN PARA PROPOR
ALTERNATIVAS QUE FACILITEM E AGILIZEM A EXECUÇÃO DOS PROJETOS APOIADOS
PELAS FUNDAÇÕES DE APOIO DA UFPEL. Item 14 – PROCESSO Nº 23110.049647/2019-
14 – REGULAMENTO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UFPEL. Item
15 – PROCESSO Nº 23110.015934/2020-56 – PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DO
CENTRO DE ENGENHARIAS – CENG. Item 17 – PROCESSO Nº 23110.021288/2020-66 –
SUGESTÃO DE CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARA DEBATER O TEMA DA DISTRIBUIÇÃO DE
FUNÇÕES GRATIFICADAS ENTRE DEPARTAMENTOS, CÂMARAS, MUSEUS, ETC.
Finalmente o senhor presidente agradeceu a participação de todos e, sem mais manifestações,
deu por encerrada a reunião às dezoito horas e treze 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,
Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 11/03/2021, às 17:10, 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
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HALLAL, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 12/03/2021,
às 11:02, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1220256 e o código CRC DD28CFF8.

Referência: Processo nº 23110.031894/2020-90 SEI nº 1220256
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