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PALAVRA DA REITORIA

Boas vindas ao ano letivo!

C

onfesso que fiquei com muitas dúvidas sobre o que
escrever.

Não quero ser pessimista, afinal,
não há porque assustar nossos calouros que acabam de entrar para
a universidade com a melhor graduação do país e têm todos os motivos para estarem felizes. Seria um
balde de água fria.

Por causa dessas dificuldades, também não posso ser escancaradamente otimista. O mundo lá fora
do castelinho não está fácil.
A função da universidade não é a
de se isolar dentro de seus muros;
a nossa função é entender a realidade e transformá-la. E a realidade
tem sido dura com a universidade,
com a educação e com a ciência.

Para quem está chegando, é imPor isso, não podemos viver isoportante mostrar o quanto todo
lados, mas também não podemos
mundo aqui no castelinho tem se
nos deixar abater nem deixar o
esforçado para fapessimismo tomar
zer da UFCSPA um
“Independentemente conta. Não polugar acolhedor e
demos deixar de
das dificuldades
inclusivo, o quanto
querer criar a reaem 2020, teremos
nos orgulhamos da
lidade que queremais
chances
de
nossa excelência e
mos aqui dentro.
sucesso com união
do nosso cuidado
Primeiro,
porcom as pessoas, o
que precisamos
e colaboração”
quanto queremos
nos fortalecer e
melhorar cada vez
cuidar o melhor
mais para recebê-los de braços
possível de quem está aqui, porabertos e oferecer cada vez mais
que só assim podemos mudar a
perspectivas.
realidade. Em segundo, porque
podemos ser o exemplo do que
E é por isso que temos motivos para
queremos criar no mundo. A únicomemorar. Graças ao esforço de
ca forma que vejo de começar a
docentes, técnico-administrativos
mudar o mundo é pelo pedacinho
e discentes, tanta coisa tem melhoque nos cerca, pelo pedacinho
rado que às vezes até parece que
que nos cabe e, assim, ir expanvivemos mesmo em um reino disdindo nossa esfera de ação.
tante, um outro mundo possível.
Diz um provérbio chinês: “Antes
A universidade pública continua
de começar o trabalho de mudar
oferecendo ensino de qualidade,
o mundo, dê três voltas dentro de
fazendo ciência, contribuindo para
sua casa”.
a sociedade com projetos de extensão, oferecendo soluções para
Então, é preciso haver um equilíbrio entre o otimismo que
o país. A universidade pública dá
vem da nossa força interna
muito certo, por causa do esforço
e o pessimismo que vem das
de todos nós, apesar de todas as
circunstâncias.
dificuldades.

E não é assim a vida? Sempre a busca desse equilíbrio. Talvez seja justamente essa a beleza. Mesmo que
tudo fosse ideal, nosso orçamento
fosse o que achamos justo, que a
educação e a saúde fossem mais
valorizadas, que conseguíssemos
resolver todos os nossos problemas, que são muitos, ainda assim
haveria obstáculos e desafios.
Alguns deles são inerentes ao crescimento: sair da zona de conforto,
iniciar uma nova fase, mudar, enfrentar coisas novas. Outros, são
da natureza das nossas escolhas: a
área da saúde sempre será desafiadora, porque sempre teremos que
lidar com a doença e o sofrimento.
Todos os cursos da UFCSPA são difíceis, porque é preciso estudar muito para ter a responsabilidade de
cuidar de pessoas. Mesmo os cursos das áreas técnicas, em última
análise, sempre envolvem pessoas,
porque todos, na nossa universidade, têm relação com a saúde.
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Outras dificuldades e desafios poderiam ser diminuídos ou eliminados, e devemos trabalhar para
isso. Não podemos nos dar ao
luxo de acrescentar dificuldades
às que já existem, e para isso precisamos de união, compreensão e
colaboração, precisamos criar um
ambiente onde seja natural ouvir,
entender, respeitar e querer melhorar. Um ambiente com menos
julgamentos e mais inclusão. Um
ambiente que estimule o cuidado e a reflexão, em que cada um
e cada uma considere o impacto
das suas escolhas de fala, de visão
de mundo e de contribuição para
com o grupo.
Outras dificuldades ainda parecem
impossíveis de eliminar, fora do
nosso alcance. Mas isso não é motivo para desistirmos. Cada um tem
seu papel e sua responsabilidade. É
a soma de todos os nossos esforços
que pode dar resultado. Por exemplo, na defesa da universidade,

Editado pela Ascom –
Assessoria Especial de
Comunicação da UFCSPA
Rua Sarmento Leite, 245,
prédio 1, sala 507
Porto Alegre, RS, Brasil
CEP 90050-170
Telefone: (51) 3303-8722

precisamos mesmo juntar todas as
nossas vozes. É preciso incluir todo
mundo: nós que estudamos e trabalhamos aqui, e mais família, amigos e sociedade, na defesa do que
consideramos importante para o
futuro do país.

comunicacao@ufcspa.edu.br
facebook.com/UFCSPA
twitter.com/UFCSPA
youtube.com/UFCSPA
instagram.com/UFCSPAoficial

Independentemente de quais sejam as dificuldades que enfrentaremos em 2020, certamente
teremos muito mais chances de
sucesso com união e colaboração. As evidências apontam que
os vínculos afetivos fazem diferença. Que possamos cultivar esses vínculos que nos fortalecem,
construir redes de apoio, priorizar
nossa saúde e bem-estar, caminhar lado a lado.
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ATENDIMENTO

UFCSPA terá
clínica da

Local contará com atendimentos multiprofissionais,

Por Márcia Veronezi

E

m 21 de outubro de 2019,
a reitora Lucia Pellanda revelou ao Jornal Zero Hora
uma boa notícia: a UFCSPA está
desenvolvendo um projeto focado
na atuação prática em clínica da família. Voltado exclusivamente para
atendimento pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), o local não só prestará atendimento à população, como
também servirá de campo de prática para os cursos de graduação e
pós-graduação da universidade.
O projeto da Clínica de Saúde
da Família foi elaborado por um
grupo de trabalho formado pelos
servidores Airton Stein, Alessandra Dahmer, Kellen de Souza, Ma-

riana Boeckel, Mônica de Oliveira,
Gisele Nader, Alice de Medeiros
Zelmanowicz, Cristiane Cunha,
Edyane Cardoso Lopes, Maite
Bello Jotz, Raphael Caballero e Juliana Pfeil, da Secretaria Municipal
de Saúde, sob a coordenação do
professor André Luiz da Silva. A
proposta foi apresentada ao Conselho Universitário ainda em 2018.

Segundo o projeto, os atendimentos deverão ser realizados em horário estendido (das
8h às 22h). Além de atendimentos, a clínica atuará em atividades voltadas para necessidades
e especificidades da região, tais
como grupos voltados para tabagistas e de prevenção ao HIV,
entre outros.

A clínica da UFCSPA será desenvolvida em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde. O
local tem como objetivo atender
cerca de 15 mil pessoas, com cinco equipes de saúde da família e
apoio multidisciplinar em saúde.
O local contará com um Serviço
Escola de Psicologia e uma Farmácia Universitária.

O Serviço Escola de Psicologia irá atuar com atendimentos,
orientações e supervisões. O
serviço será um espaço plural
de diálogos, multi e transdisciplinar intersetorial, integrando
os conhecimentos com as práticas de campo, estimulando também trocas com outros campos
do saber.
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FOTO: LUCIANO VALÉRIO

sua própria
a família

serviço de psicologia e farmácia universitária

A Farmácia Universitária irá realizar serviços voltados não apenas
para a disponibilização de medicamentos, mas também para a promoção do uso racional de remédios para
a otimização da farmacoterapia.
Os serviços propiciarão aos estudantes de graduação e pós-graduação a prática na atenção primária em saúde e a interação com
profissionais de diferentes áreas no
cotidiano do atendimento à população. As atividades desenvolvidas
na clínica abrangerão ensino, pesquisa e extensão. Dentre as pesquisas que poderão ser realizadas no
local, pelo menos uma será realizada de forma internacional. O projeto “Saúde Global e Implementação
de Diretrizes Clínicas” irá discutir

estratégias para melhorar a qualidade local dos cuidados em saúde,
em parceria com a Universidade de
Calgary (Canadá) e Maastricht University (Holanda).
As equipes de atendimento
da clínica irão contar com médicos, enfermeiros ou técnicos em
enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião-dentista ou técnico de saúde bucal.
Também haverá a necessidade
de recepcionistas, assistentes
administrativos, auxiliares de
serviço geral, além de equipes
de limpeza e segurança.
A Clínica da Família da UFCSPA
ficará localizada no prédio da universidade localizado na Rua da Con-

ceição, 434. A estrutura física será
dotada de um espaço de 1.890 m2,
distribuídos em três pavimentos. O
prédio deverá ser totalmente reformado e o projeto está em fase
de licitação.
Conforme o coordenador do
Grupo de Trabalho da Clínica de
Saúde da Família, André Luiz da
Silva, “a Clínica da Família deverá contribuir para ampliar o
atendimento em uma região da
cidade com pouca cobertura em
atenção primária em saúde e
será um ganho para a formação
profissional em todos os cursos
da saúde de nossa universidade,
colocando a atenção primária
como eixo norteador da formação em saúde”.
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RECEPÇÃO

UFCSPA abre a
os novos es

Reitoria e Prograd prepararam série de atividades para or
Por José Leal

P

ara iniciar o ano letivo, a Reitoria
e a Pró-Reitoria de Graduação
prepararam uma série de atividades para acolher professores, técnico-administrativos, alunos veteranos e
os mais de 600 novos estudantes que
ingressam na UFCSPA em 2020. Em 2
de março, a instituição abre suas portas trazendo para debate o convívio no
ambiente universitário.
A programação do evento prevê um
momento, no período da manhã, destinado aos docentes e técnico-administrativos, com atividade de acolhimento

e palavra da reitora Lucia Pellanda. No
turno da tarde, alunos – calouros e veteranos – participam de encontros com
as coordenações de curso. “Queremos
tocar nas questões que envolvem os
cuidados necessários para ‘abraçar’ o
aluno e prepará-lo para esta nova fase
da vida”, detalha a coordenadora de
processos de ensino, Mônica Oliveira.
Na ocasião, serão passadas informações importantes e orientações sobre
a vida na universidade, bem como as
especificidades de cada curso.
Entre 16h e 17h a reitora Lucia Pellanda dará as boas-vindas aos estudantes
dos cursos diurnos; no período das 18h30

às 19h30, a gestora falará para alunos das
graduações noturnas. O Diretório Central
dos Estudantes e os Centros Acadêmicos
recepcionarão os calouros desde o início
da manhã com várias atividades, como
apresentações culturais, piquenique no
horário de almoço e tour pelo campus
da universidade. Ainda haverá um espaço para apresentação das Ligas Acadêmicas e do Núcleo de Apoio Psicopedagógico. (NAP).
Para auxiliar os novos estudantes
nos seus primeiros dias na universidade, o Panorama UFCSPA traz detalhes
sobre os setores mais presentes no cotidiano dos graduandos.

FOTO: JOSÉ LEAL

Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP)
O início da vida acadêmica, repleto de possibilidades
e desafios inéditos, pode gerar sensação de insegurança e desconforto emocional, mas o estudante não
precisa enfrentar toda essa carga sozinho. O Núcleo de
Apoio Psicopedagógico tem o compromisso de promover a saúde e o bem-estar de alunos e professores e
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de duas
formas: individual e coletiva.
Na esfera individual, o NAP oferece atendimento para
demandas diversas por meio da técnica de aconselhamento psicológico. Em nível coletivo, o núcleo promove
atividades como oficinas, tutorias e rodas de conversa
para integrar o aluno ao ambiente universitário.

Fale com o NAP: Sala 218 - Prédio 1
Telefone (51) 3303-8791
nap@ufcspa.edu.br

FOTO: JOSÉ LEAL

Departamento de Registro e Controle
Acadêmico (Derca)
Antes mesmo de entrar na universidade, os alunos já
têm contato com o Derca, já que o órgão cuida dos procedimentos para admissão dos candidatos cadastrados
no Sistema de Seleção Unificada. Com a função de gerenciar e registrar os dados da vida acadêmica dos estudantes, o departamento é um dos setores mais acionados durante os anos de graduação. Desde a matrícula
até a conclusão do curso, o Derca emite documentos
importantes como declarações, atestados, certificados
e diplomas.

Fale com o Derca: Sala 106 - Prédio 1
Telefone (51) 3303-8731/8732
aluno@ufcspa.edu.br
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as portas para
studantes

rientar os alunos nos primeiros passos da vida acadêmica
FOTO: JOSÉ LEAL

FOTO: LUCIANO VALÉRIO

Biblioteca

Assistência Estudantil

Com cerca de 18 mil títulos, a Biblioteca Professor Paulo
Lacerda de Azevedo é um espaço onde o estudante certamente dedicará muitas horas da sua formação. Os dois
ambientes da biblioteca contemplam amplo acervo na
área de Ciências da Saúde, salas para estudo em grupo e
espaço com computadores para estudo individual.
A universidade também oferece aos alunos a Sala de
Pesquisa Online, localizada no quarto andar do prédio 1,
onde poderão obter orientação para acessar de forma gratuita bases importantes de dados científicos. O horário da
biblioteca é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h30, e
aos sábados das 8h às 14h. A sala de pesquisa funciona de
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

O Programa de Assistência Estudantil da UFCSPA visa
a auxiliar estudantes de baixa renda (até 1,5 salário
mínimo nacional) a permanecer na universidade até a
conclusão do curso. A seleção para entrar no programa
é realizada anualmente, e é muito importante conferir com atenção os documentos exigidos e as regras do
programa para garantir a aprovação do benefício. Atualmente, a UFCSPA oferece auxílios nas modalidades de
permanência, transporte, alimentação e moradia.

Acesse mais informações
pelo código ao lado:

Fale com a Biblioteca: térreo e sala 408 - Prédio 1
Telefones (51) 3303-8731/8732
aluno@ufcspa.edu.br

Dúvidas?

O Manual do Estudante contém
todas as informações sobre a estrutura da universidade e os direitos e deveres dos alunos. Acesse:

PodCastelinho

O novo canal de divulgação científica, eventos e notícias da UFCSPA
já está no ar! Acesse e ouça:
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INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização através
dos olhos dos estudantes

E

sta edição do Panorama UFCSPA traz o depoimento de dois estudantes da UFCSPA sobre suas experiências com
internacionalização. Paula Caballero Moyano é docente de fisioterapia na Universidad de Talca, no Chile, instituição parceira da UFCSPA, e finalizou em dezembro seu doutorado no PPG-Ciências da Reabilitação. Gabriel
Tassi Mousquer é aluno de mestrado do PPG-Biociências e foi selecionado, juntamente com o estudante de Psicologia
Guilherme Novak, para participar, com todas as despesas pagas, do evento UNLEASH, que focou em ações para alcançar a Agenda 2030 da ONU, ocorrido de 6 a 13 de novembro de 2019, em Shenzhen, China.
“‘Imagine all the people sharing all the world’*: isso
não é apenas um sonho ou a letra de uma boa música, foi o que eu vivenciei durante os oito dias em
que participei do UNLEASH – Innovation Lab 2019.
Mil pessoas de diferentes origens e nacionalidades
trabalhando juntas para criar soluções práticas e viáveis para sustentabilidade e desenvolvimento humano; sem fronteiras, fica claro que as semelhanças
que nos unem são muito maiores que as diferenças
que nos separam. Tive a oportunidade de conhecer
outras realidades, trocar experiências sobre saúde global e trabalhar em ideias para o ODS3 com
profissionais de diversas áreas e nacionalidades,
aprendendo sobre os desafios que a saúde enfrenta ao redor do mundo. Como biomédico, também foi
bastante interessante poder conhecer e trabalhar no
Centro Nacional do Genoma da
China, fazendo contato com
pesquisadores locais. Sou
muito grato à UFCSPA
por ter me apresentado essa oportunidade
e, agora, espero continuar os projetos que
comecei em Shenzhen.
Alcançar todos os objetivos da Agenda 2030
das Nações Unidas é um
grande desafio, mas, trabalhando juntos, podemos fazer
isso acontecer”
Gabriel Tassi Mousquer
* Trecho da música “Imagine” de John Lennon e Yoko Ono

Textos: Isabela Esperandio
Escritório de Internacionalização (Prédio 1 - Sala 105) - Fone: 3303-8863
E-mails: inter@ufcspa.edu.br • mobilidadeacademica@ufcspa.edu.br
Facebook: www.facebook.com/eiufcspa/

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

“Vir para o doutorado na UFCSPA
foi uma das melhores decisões
que tomei, primeiro pelo país
(amo o Brasil), depois pela
cidade, Porto Alegre (acho
que é a cidade mais latina
do Brasil). Nossas culturas se
assemelham um pouco, com
o chimarrão, os churrascos, a
cerveja, a paixão pelo futebol,
fazendo sentir o Chile um pouco
mais perto. Em terceiro lugar, está a
UFCSPA, uma universidade sobre a qual
não sabia muitas coisas, que se pronuncia de maneira difícil.
Mas eu conhecia a ex-reitora Miriam Costa de Oliveira, e meu
orientador, Rodrigo Plentz, que depositaram toda a sua confiança em mim e eu neles. Nesse processo de aprendizagem, encontrei grandes pessoas, que, com toda a generosidade, entregaram um pouco de seu coração e mente em cada aula. Quando
cheguei na UFCSPA em 2017, uma das primeiras coisas que fiz
foi ler o Panorama UFCSPA n. 54, e encontrei algumas palavras escritas pela reitora Lucia Pellanda: ‘Somos uma enorme
pequena universidade. Para que sejamos cada vez melhores,
precisamos encontrar a nossa voz. Precisamos entender o que
nos faz especiais. Para isto, precisamos colaborar. Cada um
de nós precisa entender o quanto é importante e valioso no
conjunto, com suas diferenças e particularidades, exatamente
como as vozes em um grupo de canto’. Achei que estava no
lugar certo, porque todas as pessoas aqui eram importantes.
Hoje, posso dizer que a colaboração entre UFCSPA e UTALCA
foi eficaz, que criamos uma bela música; hoje, posso dizer que
aprendi muito e espero ter contribuído com um grão de areia
na UFCSPA, minha universidade”
Paula Caballero Moyano
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PESQUISA

Uma década de inovação e
empreendedorismo na UFCSPA
Criado em 2009, NITE-Saúde promove ações de proteção das criações na
universidade e estímulo à integração entre academia e setor produtivo
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Por José Leal

O

Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo em
Saúde completou em 2019 sua
primeira década de funcionamento.
Um dos principais marcos institucionais em termos de estímulo à cultura
da inovação na UFCSPA, o NITE-Saúde,
assim como sua comissão relacionada,
conta atualmente com a participação
de 12 professores e um regulamento
oficializado pelo Conselho Universitário. Entre seus objetivos estão
a proteção das criações geradas na
instituição, a disseminação da cultura de propriedade intelectual, o
estímulo à inovação e ação empreendedora, e a integração entre universidade e setor produtivo.
Segundo os docentes que realizaram os primeiros esforços para a implementação do núcleo, o início representou um desafio. “Diferentemente
de outras universidades, na época a
UFCSPA não contava com professores
de áreas como Administração e Direito, portanto o desafio era compreender
toda a legislação relacionada à inovação e propriedade intelectual”, comenta a atual coordenadora do NITE-Saúde,
Ana Gorini da Veiga. A professora Helena Barros, primeira gestora do núcleo
em 2009, complementa: “Era necessário estabelecer uma metodologia para
organizar os processos do órgão, assim
discutimos todos os textos legais e
buscamos aprender sobre o tema”.
A respeito da cultura de inovação
na UFCSPA, os integrantes do grupo
apontam o trabalho realizado para
estimular continuamente o seu fortalecimento. “A inovação pressupõe que
se saia da forma habitual de pensar”,
explica Helena ao indicar a relevância
da aplicação da pesquisa básica e clínica: “Além do resultado obtido com o
estudo, é preciso exercer a criativida-

Ana Gorini da Veiga, atual coordenadora do NITE-Saúde

de para imaginar de que forma aquele
novo dado pode ser revertido em uma
aplicação futura”.
Neste sentido, Ana Gorini traz
exemplos de iniciativas visando à consolidação da cultura de inovação na
universidade, como a criação de disciplinas de graduação e de pós-graduação focadas em inovação e propriedade intelectual, a realização de oficinas
para professores e a inserção de eventos sobre o assunto no calendário institucional. “Passamos da fase de plantar a semente da inovação na UFCSPA
e entramos no início de uma fase que
esperamos que se torne exponencial,
após vários avanços nos últimos anos”,
comemora a coordenadora.
Os avanços, indica a docente, são
consolidados em termos de depósitos
de patentes e registros de software das
mais variadas áreas do conhecimento.
Tecnologias como, por exemplo, vacinas pioneiras para combate a doenças
bovinas, substâncias com potencial aplicação no combate ao câncer e outros

produtos resultantes de projetos desenvolvidos na UFCSPA já geraram depósitos de patente. No mesmo sentido,
inovações como a criação de sistemas de
prevenção ao suicídio e de infecções, assim como novos métodos na análise de
imagens e ensino sobre alimentação, estão entre as patentes depositadas pelo
NITE-Saúde. No campo da informática,
estão registrados os softwares CardioEnf, SIAC, SIAPP, Behavsoft e M3P App. O
maior desafio, aponta a coordenadora,
continua sendo a transferência dessas
tecnologias para o mercado.
A ampliação das competências do
núcleo foi oficializada em 2016 pelo Consun, passando a contemplar também o
eixo do empreendedorismo. O resultado
foi o crescimento do número de empresas juniores na instituição, que passaram
de uma para sete em um período de três
anos. “Muitos alunos não sabiam como
proceder para a criação das empresas, e
o núcleo ajudou nesse aspecto, inclusive
com um curso de extensão sobre o assunto”, aponta Ana.
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Sábado, 23 de maio
Reserve esta data

Um dia todo de atividades gratuitas e abertas ao público
Oficinas

Exposições
ufcspa.edu.br

Ciência

Cultura

Cursos de graduação
UFCSPA

UFCSPAoficial

12ª edição

MUSEU DE
ANATOMIA
DA UFCSPA
De 13 a 23 de maio
Ingresso opcional:
1kg de alimento não perecível
Informações e agendamentos de grupos:
museudeanatomiaufcspa@gmail.com

www.ufcspa.edu.br/anatomia
museudeanatomia.ufcspa
MuseuUFCSPA
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ENCONTRO

Coronavírus no foco dos
acadêmicos da UFCSPA
Por José Leal

E

m janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou que o surto do novo
coronavírus (2019-nCoV) representa
uma emergência de saúde pública de
importância internacional. A preocupação com a pandemia não poderia
deixar de ser abordada no âmbito da
UFCSPA, a única universidade brasileira especializada em ciências da
saúde. Em 4 de março, no Teatro Moacyr Scliar, professores do Departamento de Saúde Coletiva e Programa
de Pós-Graduação em Biociências
promovem aula aberta para toda a
comunidade visando a disseminar o
que se sabe até agora sobre o vírus.
Conforme explica o professor titular de saúde coletiva da UFCSPA, Airton Stein, a declaração de emergência
global pela OMS serve de alerta para
as autoridades e a população em geral. “A preocupação é sobre o potencial do vírus de se espalhar por países
com sistemas de saúde mal preparados para lidar com o surto. Com a declaração, mais recursos internacionais
podem ser mobilizados para atuar na
China e interromper a transmissão
onde está ocorrendo”, explica.
A emergência e reemergência de
doenças infecciosas que exigem uma
coordenação em nível mundial não

são novidades, como lembra uma
das idealizadoras da aula aberta,
professora Ana Veiga: “O coronavírus
representa o quinto caso de emergência internacional declarada pela
OMS”. Os casos anteriores foram
motivados pelos surtos de influenza
A (2009), pólio (2014), zika (2016) e
ebola (2014 e 2019). Os novos vírus
respiratórios, aponta a docente, são
motivo de preocupação na medida
em que a facilidade de locomoção
em nível mundial pode facilitar a disseminação das doenças.
Quanto à forma de transmissão
do coronavírus, Ana reforça que não
ocorre pelo ar. “Este vírus tem afinidade por células do trato respiratório.
Assim, a transmissão pode ocorrer
quando expelimos gotículas de saliva
ao falar, espirrar ou tossir”, detalha.
Desta forma, as medidas para minimizar a contaminação entre indivíduos
são semelhantes às de outros vírus
respiratórios. “São ações como a higienização constante das mãos e de
objetos utilizados e o uso e descarte
de lenço de papel para cobrir a boca
ao tossir e espirrar”, exemplifica Airton Stein. Quanto ao uso de máscara,
os professores salientam que é recomendado apenas para portadores de
sintomas da doença.
Os docentes acrescentam que,
como se trata de um novo vírus,

ainda estão em estágio inicial os esforços para o desenvolvimento de
vacinas e tratamentos efetivos para
combater a infecção. “Como ninguém possui anticorpos para este
vírus, qualquer um pode se infectar.
Entretanto, o risco de óbito é maior
para pessoas idosas, especialmente
aquelas que já possuem outra doença”, esclarece Ana. “É essencial desenvolver pesquisas para identificar
novas informações sobre a história
natural da doença, considerando
que muitos aspectos da transmissibilidade ainda não estão suficientemente entendidos”, aponta Stein.
A abordagem do coronavírus em
um evento na instituição acompanha
outras iniciativas da UFCSPA em saúde global, com ênfase no conceito de
one health ou “saúde única”. “Isto significar ter a consciência da existência
de um fluxo de patógenos entre seres
humanos, ambiente e animais de outras espécies, que pode causar uma
doença de proporções exorbitantes
como ocorrido em outras emergências
globais”, explica Ana. A troca de informações com especialistas das secretarias de saúde viabilizada pelo evento é
celebrada por Stein: “Trata-se de um
network para estarmos preparados
para esta grave epidemia, com risco
iminente de ocorrer em outras regiões, inclusive no Brasil”.

FOTO: INGIMAGE

Realização de aula aberta para a comunidade reflete a
necessidade de compreender a nova emergência global
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ENTREVISTA

Maior segurança jurídica para
as decisões institucionais
O procurador Eduardo Fernandes de Oliveira traz detalhes sobre o
assessoramento jurídico prestado junto à gestão da UFCSPA
Por Márcia Veronezi

FOTO: LUCIANO VALÉRIO

uma determinada demanda pelo
prisma do ensino, da pesquisa ou
das compras públicas, necessárias na
UFCSPA. Entretanto, as análises precisam seguir os melhores caminhos
em termos de respeito à lei, à Constituição Federal, às normas internas
da instituição. O papel da consultoria
jurídica é alertar e, principalmente,
apontar para o gestor os melhores e
mais seguros caminhos a seguir.

A

atuação independente e a prestação célere de orientação jurídica são os pontos destacados
pelo procurador da UFCSPA, Eduardo
Fernandes de Oliveira, em relação ao
trabalho realizado na instituição. Servidor de carreira desde 1991, Oliveira
já atuou como assessor jurídico da
Presidência da República, ocupou cargos de gestão no Instituto Nacional
do Seguro Social e coordenou a Escola da Advocacia Geral da União. Hoje
realiza atividades de assessoramento
e consultoria jurídica junto à gestão,
conforme explica nesta entrevista ao
Panorama UFCSPA:
Panorama UFCSPA: Quais as funções da Procuradoria na UFCSPA?
Eduardo Fernandes de Oliveira:
A Procuradoria representa a Advocacia-Geral da União (AGU) dentro da
UFCSPA e realiza atividades de assessoramento e consultoria jurídica para a
instituição. Nosso trabalho é conferir ao
gestor público a segurança para decidir
e agir sob o ponto de vista legal. Antigamente a atuação das procuradorias
dentro das instituições públicas também concentrava o contencioso, que é
a defesa judicial após o ajuizamento da
ação. Entretanto, isso foi modificado.
P.U.: Houve um aperfeiçoamento neste sentido?
Oliveira: Historicamente, a proximidade do contencioso produzia uma
relação de dependência intensa entre
o gestor público e o procurador, o que
poderia provocar decisões pouco republicanas. Em um dado momento da
evolução do estado brasileiro se percebeu a necessidade de distinção entre

Eduardo Fernandes de Oliveira

o contencioso e a consultoria, que é a
análise prévia em termos de assessoramento e orientação jurídicas.
P.U.: De que forma este assessoramento é efetivado no âmbito da
UFCSPA?
Oliveira: As Procuradorias Federais
de fundações públicas e autarquias situam-se hoje próximas da autoridade,
como é o caso da universidade, inclusive estando localizada na mesma estrutura física. Isto agrega valor na medida
em que eventuais dúvidas das autoridades, como da reitora, pró-reitores,
coordenadores de curso, entre outros,
podem ser esclarecidas de forma mais
expedita. Trabalhamos com o critério
de disponibilidade integral.
P.U.: Qual a importância da independência do trabalho da Procuradoria?
Oliveira: A consultoria não existe
simplesmente para concordar com
toda e qualquer inciativa do gestor
público. Um aspecto é a análise de

P.U.: Como a Procuradoria enfrenta o desafio de levar esclarecimentos jurídicos para leigos na área
do Direito?
Oliveira: Não podemos nunca nos
encastelar dentro do linguajar jurídico
incompreensível e em termos inespecíficos que desorientam o gestor. Uma
providência que tomamos foi mudar
substancialmente os pareceres emitidos pela Procuradoria, tornando-os
mais enxutos e fazendo referências a
textos legais apenas em caso de necessidade. Também tomamos a medida de regulamentar o atendimento
a demandas extraordinárias. Todas as
respostas da Procuradoria ficam registradas no sistema Sapiens, da AGU. É
uma questão de transparência.
P.U.: Quais as perspectivas da
Procuradoria para 2020?
Oliveira: A partir deste ano intensificaremos a aproximação com
a comunidade de modo geral. Uma
iniciativa será a realização de eventos trimestrais para o debate e o esclarecimento de temas sob o ponto
de vista jurídico. Será uma oportunidade para que os diferentes públicos
da UFCSPA possam ter suas dúvidas
respondidas pela Procuradoria.

