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Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e trinta
minutos, de forma web conferência, realizou-se a sessão ordinária do Conselho Universitário - CONSUN
da Universidade Federal de Pelotas, convocada e presidida pela Professora Isabela Fernandes
Andrade, Reitora, com a participação dos seguintes conselheiros: Ursula Rosa da Silva, Vice-
Reitora; Eduardo Merino, Diretor da Escola Superior de Educação Física; Antonio Costa de
Oliveira, Vice-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 do Centro de Ciências Socio-
Organizacionais;  Alvaro Moreira Hypolito, Diretor da Faculdade de Educação; Valéria Cristina
Christello Coimbra, Diretora da Faculdade de Enfermagem; Julieta Maria Carriconde Fripp, Diretora
da Faculdade de Medicina;  Fabrício Pereira Harter, Diretor da Faculdade de Meteorologia; Ludmila
Correa Muniz, Diretora da Faculdade de Nutrição; Vanessa Doumid Damasceno, Diretora do Centro
de Letras e Comunicação; Carlos Walter Alves Soares, Diretor do Centro de Artes; Luiz Fernando
Minello, Diretor do Instituto de Biologia; Sebastião Peres, Diretor do Instituto de Ciências
Humanas; Wilson João Cunico Filho, Diretor Adjunto do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas
e de Alimentos; Bruno Muller Vieira, Diretor do Centro das Engenharias;  Javier Eduardo Silveira
Luzardo, Diretor  do Centro de Integração do MERCOSUL; Marilton Sanchotene de Aguiar, Diretor
do Centro de Desenvolvimento Tecnológico;  Willian Silva Barros, Diretor do Instituto de Física e
Matemática; Fabio Vergara Cerqueira, representante dos Professores Titulares; Luiz Carlos Rigo,
representante dos Professores Titulares; Alexandre Fernandes Gastal, representante dos Professores
Associados; Luciano Volcan Agostini, representante dos Professores Associados; Lui Nörberg,
representante dos Professores Adjuntos; Ana Clara Correa Hening, representante dos Professores
Adjuntos; Romulo Henrique Batista de Farias, representante dos Professores Assistentes; Henrique
Otto Coelho, representante dos Professores Assistentes; Eugenia Antunes Dias, representante dos
Professores Auxiliares; Tiago Thompsen Primo, representante dos Professores Auxiliares; Fabiana
Kömmling Seixas, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Gabriel Gustavo
Bergmann, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação;  Ethel Antunes
Wilhelm, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Francisco José Pereira
Tavares, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Vida); Beatriz
Franchini, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Vida);  Sigmar de
Lima, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Exatas); Flavia Carvalho
Chagas, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Humanas); Andrea Cristiane
Kahmann, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Humanas); Maria Manuela
Alves Garcia, representante dos Docentes Aposentados; Luiz Filipe Damé Schuch, suplente do
representante do COCEPE; Bibiana Lauz Terra Mendes, Rubens Marques Obelar
Ramos, representantes discentes; Rogéria Aparecida Garcia, Sergio Eloir Teixeira Wotter, João
Carlos Roedel Hirdes, Renata Vieira Rodrigues Severo (suplente), Morgan Yuri Oliveira Teles
Machado e Barto Oliveira Rossi de Farias, representantes do Pessoal Técnico-Administrativo e Albio
Ferreira da Costa, representante dos Servidores Técnico-Administrativos Inativos. Não compareceram
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os conselheiros: João Francisco Nascimento Hobuss, Diretor do Instituto de Filosofia, Sociologia e
Política;  Evandro Piva, Diretor da Faculdade de Odontologia; Cristiano da Silva Rosa, Diretor da
Faculdade de Veterinária; Clarissa Marques Moreira dos Santos, representante dos Coordenadores de
Cursos de Graduação (Exatas); Silvana de Fátima Bojanoski, representante do COCEPE;  Augusto
Martins de Ávila, Douglas Rafael Antunes Ortiz Duarte, Hugo Carlos Bolzon Gonzalez, Mylena
Rocha de Faria, Tony de Siqueira Sechi e Lucas Ferreira Santos Melo, representantes
discentes; Mateus Avila Tavares, representante do Pessoal Técnico-Administrativo. Compareceram
ainda os convidados: Marco Aurélio Romeu Fernandes, Assessor da Reitora; Aline Ribeiro Paliga,
Chefe de Gabinete; Jocasta Soares dos Santos, Assessora da Vice-Reitora, Paulo Roberto Ferreira
Junior, Pró-Reitor de Planejamento.  A senhora presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e
solicitando a participação da equipe da Secretaria dos Conselhos, Chefia de Gabinete e Assessor da
Reitoria e participação de Pró-Reitores, Superintendentes e Coordenadores na discussão de pontos
específicos Aprovado. De pronto, passou aos Informes: Definição de teto (9:40); Uso de enquete para as
votações; Desativação do chat para inscrições e falas; Inscrições utilizando a ferramenta “mãozinha”;
Tradução para LIBRAS será efetuada de forma síncrona; Boas-vindas aos novos conselheiros (Profs
Titulares: Fábio Vergara (titular) e Luiz Fernando Camargo Veronez (suplente); Profs Associados:
Alexandre Fernandes Gastal (titular) e Leomar da Rosa Jr. (suplente); Profs Adjuntos: Ana Clara Correa
Henning (titular) e Andrisa Zanella (suplente); Profs Assistentes: Henrique Otto Coelho (titular) e Rafael
Rosa (suplente); Profs Auxiliares: Tiago Thompsen Primo (titular) e Juliana Martins Grimmler (suplente);
Professores Coordenadores Graduação (C. Vida): Francisco José Pereira Tavares (titular) e Adriana
Lourenço da Silva (suplente); Professores Coordenadores PG: Ethel Antunes Wilhelm (titular) e Carlos
Artur Gallo Cabrera (suplente); Gabriel Gustavo Bergmann (titular) e Camila Belmonte Oliveira
(suplente) e novos Diretores: CCQFA: Wilson João Cunico Filho (Diretor) e José Mario Barichello
(Diretor Adjunto); CEng: Bruno Muller Vieira (Diretor) e Aline Tabarelli (Diretora Adjunta); CIM: Javier
Eduardo Silveira Luzardo (Diretor) e Raquel da Fonseca Holz (Diretora Adjunta); FAMED: Julieta Maria
Carriconde Fripp (Diretora) e Leandro José Reckers (Vice-diretor); FN: Ludmila Correa Muniz (Diretora)
e Alessandra Doumid Borges Pretto (Vice-diretora); FAVET: Cristiano Silva da Rosa (Diretor) e Marcelo
de Lima (Vice-diretor))  e Agenda de reuniões no site do CONSUN. Após as boas-vindas aos novos
conselheiros, que foram citados, passou à análise da pauta. Item 5 - APRECIAÇÃO DO REGIMENTO
DO MUSEU AFRO-BRASIL-SUL. A senhora presidente relatou o processo: Em 05/11/2020 a Profª.
Rosemar Gomes Lemos, Professora Associada do Centro de Artes/UFPel, encaminhou para apreciação o
Regimento do Museu Afro-Brasil construído pelos membros do Grupo de Pesquisa que lhe deram origem
para seu funcionamento em respeito à Lei Federal 11.904/2009, a qual institui o Estatuto de Museus e dá
outras providências. O Museu Afro-Brasil-Sul - foi criado pela Portaria nº 1894 de 09 de dezembro de
2020 é órgão suplementar vinculado ao Centro de Artes desta Universidade. O Regimento do Museu
Afro-Brasil-Sul contempla os seguintes itens: os objetivos, a estrutura interna, o conselho consultivo, a
competência da Direção, do núcleo administrativo, do setor financeiro, do núcleo técnico científico, do
núcleo de acompanhamento dos convênios, da associação de amigos, do acervo do museu e da comissão
de acervo. Conforme registro em Ata de reunião do Conselho do Centro de Artes, a proposta de
Regimento do Museu Afro-Brasil-Sul foi apreciada e aprovada pela Unidade Acadêmica em 07/12/2020.
Conforme Art. 18 do Regimento da UFPel, entre as atribuições do Conselho Universitário, consta
“aprovar os Regimento das Unidades Universitárias, dos Órgãos Suplementares e de Segundo Grau e
suas alterações”. Após o atendimento às sugestões da Comissão de Legislação e Normas do CONSUN, o
documento foi submetido novamente para apreciação da CLN, a quem passou a palavra. O conselheiro
Oscar leu o parecer da CLN, que havia solicitado algumas alterações, que foram efetivadas. A Comissão
foi favorável ao Regimento. A seguir a senhora presidente colocou a palavra à disposição dos
conselheiros. Não havendo inscrições, colocou o Regimento em votação, que foi aprovado, com 03 (três)
abstenções. Dando sequência, passou à análise do Item 6 - APRECIAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
PARA QUE O PROFESSOR CESAR BERGOLI DESEMPENHE A FUNÇÃO DE DIRETOR
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA E DA FUNDAÇÃO DE APOIO
UNIVERSITÁRIO. A senhora presidente relatou o assunto: A lei 12772/2012, que trata da carreira do
magistério superior estabelece no § 4º de seu artigo 20 que: [...] § 4º O professor, inclusive em regime de
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dedicação exclusiva, desde que não investido em cargo em comissão ou função de confiança, poderá:II -
ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio de que trata a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro
de 1994, mediante deliberação do Conselho Superior da IFE. (Redação dada pela Lei nº 13.243, de
2016). Por sua vez, em reunião dos Conselhos Deliberativos das Fundações de Apoio à UFPel, a saber,
Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS) e Fundação de Apoio Universitário (FAU), realizadas em
março deste ano, o Professor Cesar Bergoli foi eleito diretor presidente destas Fundações. Por tal motivo
foi que o tema foi apresentado ao Conselho Universitário, para fins de formalização de referida
autorização e atendimento ao texto legal. O conselheiro Luiz Carlos disse ser a primeira vez que aparecia
o tema das Fundações desta forma no Conselho. Lembrou que antigamente eram feitas as prestações de
contas das Fundações e até aquele momento não via estas sendo feitas. Perguntou sobre a remuneração
deste cargo, ao oque a senhora presidente respondeu ser 70 da CD3. Destacou que o relatório era
aprovado pelo Ministério Público. O conselheiro Francisco perguntou como se dava o processo de eleição
dentro da Fundação. Foi respondido que era dentro do Conselho Deliberativo. O conselheiro Antonio
Oliveira deu esclarecimento que junto com o Prof. Cesar Rombaldi, tiveram a apresentação das contas e
estas haviam sido aprovadas. O Prof. Paulo Ferreira apresentou o site das Fundações onde as contas
pudessem ser observadas. Sem mais manifestações, foi colocado em regime de votação a nomeação foi
aprovada, com 08 (oito) abstenções. Dando sequência à reunião, a senhora presidente passou ao Item
7 – INFORMES: 7.1 - Resolução acerca das medidas temporárias destinadas a regular o uso da Casa do
Estudante Universitário (CEU) no período de pandemia pela COVID-19. Em nossa reunião do
CONSUN do dia 13/04, o conselheiro Rubens Marques Obelar Ramos fez uma manifestação acerca
desta Resolução, mais precisamente sobre uma possível alteração do documento, no artigo 3º. Na ocasião,
foi destacado que o regramento foi construído a partir de uma conversa coletiva entre a Coordenação de
Políticas Estudantis da PRAE e os moradores da Casa do Estudante Universitário. Ficou decidido que a
PRAE dialogaria novamente com o Conselheiro sobre esse ponto específico. Registramos que ocorreu a
conversa, foram elucidadas possíveis dúvidas, sem a necessidade de alterações no texto. O Conselheiro
manifestou a importância do documento construído. 7.2 – Vacinação. Entre os dias 08 e 09 de junho
foram vacinados mais de 1.500 servidores da nossa Instituição. Na quinta-feira, dia 10 de junho, foram
vacinados 400 alunos em estágio dos cursos medicina veterinária, nutrição, medicina e enfermagem. Em
Pelotas, a aplicação das doses, bem como todo o processo de vacinação, está sendo gerenciada pela
Secretaria Municipal de Saúde. Temos dialogado constantemente com a Secretaria Municipal de Saúde
sobre casos não constantes nos documentos publicizados e cujas solicitações tem sido apresentadas as
instâncias competentes. Ontem foi disponibilizada nova data para vacinação para profissionais da
Educação, divulgada pela Prefeitura Municipal de Pelotas – dia 21/06, no IFSul, das 9h às 17h. Nesse
momento a conselheira Eugênia perguntou sobre o sistema de comunicação entre representados e
representantes no CONSUN. O conselheiro Álvaro falou sobre vacinação, pois foi importante esta ação.
Levantou o ponto de que era importante incluir estudantes estagiários da Pedagogia. O IFSul tratou disto
com a Prefeitura e obteve sucesso. Queria saber se a UFPel teve este contato com a Prefeitura. A senhora
presidente respondeu que já haviam feito o levantamento do número de alunos e estavam fazendo contato
com a Secretaria de Saúde e haviam acenado positivamente com o número de vacinas e tão logo
regressassem ao ensino presencial, estes alunos seriam vacinados. O Prof. Paulo Ferreira disse que
estavam trabalhando com o CEDIT, para realizar a escuta pelos representados e para que os
representantes tivessem atualizada a lista dos representados. Haviam estudado as ferramentas (Rocket
Chat) que possibilitava várias funções. A equipe no momento estava trabalhando no Sistema Hélios e
PDI, que tomavam bastante tempo. Disse que até o final do ano teriam este trabalho finalizado. O
conselheiro João Carlos informou sobre a reunião passada, porque depois de pauta tão importante sobre a
perda do colega Bola, tiveram outra manifestação. Disse ser importante colocar que na condução da
reunião, que era muito bem-feita pela Prof.ª Isabela, mas naquela reunião o advogado de defesa da colega
Angela havia falado, no momento em que não estava sendo transmitida a reunião, o conselheiro Luiz
Carlos fez perguntas ao advogado e a senhora presidente disse que naquele momento não havia mais
como questionar. Depois todos os conselheiros se manifestaram. A senhora presidente autorizou a fala de
seu Assessor, Marco Aurélio. Ele havia questionado a fala do Assessor e a senhora presidente disse que
ele não precisava se manifestar. No final da reunião, quando estava sendo transmitida, foi citado que pela
primeira vez na história, havia sido cerceada a fala de um Assessor. Ele não queria ser tachado como
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cerceador da fala de ninguém. A senhora presidente respondeu que naquele momento havia se sentido
muito constrangida, pois todos haviam se manifestado e no momento em que o seu Assessor iria colocar a
posição da mesa, ele foi questionado e a Administração achou por bem ele não falar, mas achou que era
uma posição antidemocrática. A conselheira Isabel falou sobre a data de instituição de Comissão para
estudarem as FGs para ver onde estavam alocadas e onde faltava. A Portaria nº 225, de fevereiro de 2021,
nomeava os componentes da Comissão. Disse não ter sido comunicada desta Portaria. Questionara a
Secretária, que confirmou. Marcou reunião e em maio fizeram sua primeira reunião, para saber quais
seriam os primeiros passos. Questionada a amplitude da análise em relação às FGs, pois se ficassem
apenas com os locais que estavam citados na Portaria, não teriam a visão total. Fizeram ata, citando esta
dúvida, para que a Administração se posicionasse. A senhora presidente disse que já havia recebido o
processo e traria a resposta como pauta para próxima reunião. O conselheiro Luciano solicitou fazer
informe, talvez a conselheira Ursula fizesse, por ter falado em democracia, pediu esclarecimento sobre a
não transmissão das reuniões do COCEPE. Falou sobre o voto do conselheiro Willian, que era
representante do CONSUN e havia votado contrário, sem se reunir com o Conselho. A conselheira
Ursula relatou como havia sido tratado o assunto. A Comissão havia encaminhado duas propostas. Na
reunião havia surgido nova proposta. Houve apresentação do documento escrito pelos estudantes, onde
falava do constrangimento das pessoas ao se expor. Com os argumentos dos alunos, analisaram não ser
algo favorável à transmissão. O conselheiro Álvaro disse que falaria sobre esclarecimento do cerceamento
do Assessor ser algo constrangedor. O conselheiro Luiz Carlos falou sobre seu questionamento se o
Assessor poderia falar naquele momento. Quem deveria definir quem falaria não seria ele. No final da
reunião foi falado em sensura. Durante todo o tempo que tinha de Universidade sempre foi votado quem
falaria ou não. A fala deveria ser feita durante a discussão do assunto e não no apagar das luzes. O
conselheiro Álvaro disse que não conseguiria falar naquele momento, mas se manifestaria em outro
momento oportuno, mas considerava que a autorização de participação externa no Conselho teria que ser
melhor conversada. Às nove horas e trinta minutos a senhora presidenta encerrou a reunião e eu,
Roseméri Gomes Gonçalves, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata que após lida e
aprovada foi igualmente assinada eletronicamente pela senhora presidente.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE,
Reitora, em 09/08/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por ROSEMERI GOMES GONCALVES,
Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 21/09/2021, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

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 1377454 e o código CRC FC45697A.
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