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Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
Secretaria dos Conselhos Superiores

 

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA (MINUTA) Nº 01/2021/CONSEPE

Fonte Norma�va Data Sala H. Início H. Térm.

Regimento Interno do CONSEPE, Res. 55, de 22/10/2020 (CONSEPE) 28/01/2021 Vconf 14:00 14:40

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 25/01/2021
(1123708)

iden�ficação de presenças/exposição dos temas de pauta/deliberações

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas,
realizou-se sessão ordinária do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, por videoconferência na plataforma
Conferência Web, com a presença da Reitora, Lucia Campos Pellanda, presidindo esta sessão, da Vice-
Reitora, Jenifer Saffi, e da Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolaci. Es�verem presentes os
seguintes conselheiros �tulares: Adriana Kessler, Adriana Vial Roehe , Alessandra Dahmer, Alessandra Peres,
Ana Boff de Godoy, Ana Cláudia Souza Vazquez, Cheila Minéia Daniel de Paula, Cibele Cris�na Boscolo,
Clarice Krás Borges da Silveira, Cris�ane Valle Tovo, Daniela Cardoso Tietzmann, Deisi Cris�na Gollo Marques
Vidor, Eduardo Garcia, Elizandra Braganhol, Ernani Luís Rhoden, Estefany Carolina Ghisio, Fabiana Viegas
Raimundo, Francisco Scornavacca, Gabriela Pere� Wagner, Graciele Fernanda da Costa Linch, Josias de
Oliveira Merib, Júlia F. Semmelmann Pereira Lima, Juliana Maria Forain Miolo Schneider, Leandro Mateus
Silva de Souza, Luana Duarte Teles, Luccas Melo de Souza, Luciano Costa Blomberg, Marcelo Faria Silva,
Márcia Rosa da Costa, Maria C. Schardosim Co�a de Souza, Melissa Medeiros Markoski, Mirko Salomón Alva
Sánchez, Olívia Barros de Freitas, Patrícia El Beitune, Paulo José Zimermann Teixeira, Raphael Maciel da Silva
Caballero, Rita Catalina Aquino Caregnato, Sheila Bunecker Lecke e Tha�ane Alves Pinoschi Alva; os seguintes
conselheiros suplentes: Dinara Jaqueline Moura, Joana Corrêa de Magalhães Narvaez, Lucas Sávio Rodrigues
Carvalho, Rafael Andrade Caceres e Silvana de Almeida. Ausências jus�ficadas ou comunicadas: Débora
Fernandes Coelho, Gabriela Conter Rodrigues, Márcia Giovenardi e Silvio César Cazella. Não compareceram
os seguintes conselheiros �tulares ou seus respec�vos suplentes: Amanda Decker, Bruno Manfredini Baroni,
Catarina Bertaso Andrea�a Go�schall, Patrick Carvalho Cabreira, Pedro Roosevelt Torres Romão, Pedro
Zimmermann Neto, Rosane Machado Rollo, Sheila Gonçalves Câmara, Simone Travi Canabarro, Sofia
Hoffmann, Themis Reverbel da Silveira, Tiago Franco de Oliveira e  Vítor Vinicius Huber Freire. A senhora
Presidente deu as boas-vindas aos novos membros do CONSEPE e agradeceu a colaboração recebida dos
membros da gestão anterior de Coordenadores de Cursos de Graduação e Chefias de
Departamentos. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da sessão ordinária de 10/12/2020.  Sem
manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi aprovada. A votação teve o seguinte resultado:  24
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(vinte e quatro) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. 2. Subs�tuição de membros
docentes nas Comissões por término de mandato na Coordenação de curso de graduação. A senhora
Presidente esclareceu necessidade de subs�tuição de docente na Comissão de Extensão e Assuntos
Comunitários (CEAC) e dos representantes do CONSEPE, �tular e suplente, na Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD). Após debate e indicações, foram efetuadas as seguintes alterações: a) para a CEAC,
 Carolina Noele Renz em subs�tuição à Annie Jeanninne Bisso Lacchini Resolução CONSEPE UFCSPA nº 97. b)
Para a CPPD, Ana Boff de Godoy, como membro �tular, e Cheila Minéia Daniel de Paula, como suplente, em
subs�tuição à, respec�vamente, Marilene Porawski Garrido e Simone Schneider Amaral.  Resolução
CONSEPE UFCSPA nº 98. 3. Ra�ficação de processos homologados ad referendum do CONSEPE. A senhora
Presidente apresentou os processos homologados ad referendum do CONSEPE, os quais foram votados e
ra�ficados pelos conselheiros, registrando-se  para o item a) homologação de concursos para docente:
Despacho nº 1106285, no processo SEI nº 23103.103128/2019-90, que trata de homologação de resultado
de concurso do Departamento de Fonoaudiologia, área de Fonoaudiologia – Saúde Cole�va; 37 (trinta e sete)
votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Despacho ra�ficado. Resolução CONSEPE
UFCSPA nº 99. Para o item b) homologação de processo de colaboração esporádica de docente: Despacho nº
1107440, no processo SEI nº 23103.208636/2020-05, que trata do pedido de homologação de colaboração
esporádica de Sheila Tamanini de Almeida, Departamento de Fonoaudiologia; 39 (trinta e nove) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Despacho ra�ficado.  Resolução CONSEPE UFCSPA
nº 100. Para o item c) homologação de pedidos de progressão funcional de docentes, 39 (trinta e nove) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e 01 (uma) abstenção do Prof. Paulo Teixeira: Despacho nº 1107445, no
processo SEI nº 23103.207621/2020-11, que trata do pedido de homologação de progressão funcional de
Márcia Rosângela Winck, Departamento de Ciências Básicas da Saúde. Despacho ra�ficado. Resolução
CONSEPE UFCSPA nº 101. Despacho nº 1107453, no processo SEI nº 23103.205667/2020-04, que trata do
pedido de homologação de progressão funcional de Paulo José Zimmermann Teixeira, Departamento de
Clínica Médica. Despacho ra�ficado.  Resolução CONSEPE UFCSPA nº 102. Despacho nº 1107459, no
processo SEI nº 23103.208389/2020-39, que trata do pedido de homologação de progressão funcional de
Cláudia Dornelles Schneider, Departamento de Nutrição.  Despacho ra�ficado. Resolução CONSEPE UFCSPA
nº 103. 4. Homologação de pedidos de progressão e de promoção funcional de docentes. A seguir, a
senhora Presidente relatou os processos com pareceres favoráveis da CPPD, da Comissão Examinadora para
a classe associados, quando aplicável, e análise técnica da PROGESP, os quais foram votados e homologados
pelo colegiado, registrando-se  38 (trinta e oito) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 05 (cinco)
 abstenções. Os docentes Sheila Bunecker Lecke, Ta�ane Pianoschi Alva,  Mirko Salómon Alva Sanches,
 Marcelo Faria Silva e Paulo Teixeira registraram suas abstenções de voto. Processos homologados: a) com
inters�cios já completados: Homologado o pedido de promoção funcional de Sheila Bunecker Lecke,
Departamento de Métodos Diagnós�cos, de professora adjunta C4 para associada D1, nos termos do
processo nº 23103.205135/2020-69. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 104. Homologado o pedido de
promoção funcional de Ana Trindade Winck, Departamento de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, de
professora adjunta C4 para associada D1, nos termos do processo nº 23103.205644/2020-91. Resolução
CONSEPE UFCSPA nº 105. Homologado o pedido de progressão funcional de Elizete Keitel, Departamento de
Clínica Médica, de professora associada D3 para D4, nos termos do processo nº 23103.206591/2020-26.
Resolução CONSEPE UFCSPA nº 106. b) com inters�cios a serem completados:  Homologado o pedido de
progressão funcional de Marcelo Faria Silva, Departamento de Fisioterapia, de professor associado D1 para
D2, a vigorar a par�r da data de fechamento do respec�vo inters�cio, nos termos do processo nº
23103.206871/2020-34. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 107. Homologado o pedido de promoção funcional
de Fernanda Ceche�, Departamento de Fisioterapia, de professora adjunta C4 para associada D1, a vigorar a
par�r da data de fechamento do respec�vo inters�cio, nos termos do processo nº 23103.208471/2020-63.
Resolução CONSEPE UFCSPA nº 108. Homologado o pedido de promoção funcional de Gisele Alsina Nader,
Departamento de Saúde Cole�va, de professora adjunta C4 para associada D1, a vigorar a par�r da data de
fechamento do respec�vo inters�cio, nos termos do processo nº 23103.203036/2020-42. Resolução
CONSEPE UFCSPA nº 109. Homologado o pedido de promoção funcional de Adriana Torres de Lemos,
Departamento de Fisioterapia, de professora adjunta C4 para associada D1, a vigorar a par�r da data de
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fechamento do respec�vo inters�cio, nos termos do processo nº 23103.207036/2020-11. Resolução
CONSEPE UFCSPA nº 110. Homologado o pedido de progressão funcional de Mirela Fores� Jiménez,
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, de professora associada D2 para D3, a vigorar a par�r da data de
fechamento do respec�vo inters�cio, nos termos do processo nº 23103.200352/2020-62. Resolução
CONSEPE UFCSPA nº 111. Homologado o pedido de progressão funcional de Mauro Barbosa Terra,
Departamento de Clínica Médica, de professor associado D1 para D2, a vigorar a par�r da data de
fechamento do respec�vo inters�cio, nos termos do processo nº 23103.200021/2021-11. Resolução
CONSEPE UFCSPA nº 112. Homologado o pedido de progressão funcional de Graziela Brusch Brinques,
Departamento de Nutrição, de professora associada D1 para D2, a vigorar a par�r da data de fechamento do
respec�vo inters�cio, nos termos do processo nº 23103.206467/2020-61. Resolução CONSEPE UFCSPA nº
113. Homologado o pedido de progressão funcional de Alethéa Ga�o Barschak, Departamento de Ciências
Básicas da Saúde, de professora associada D2 para D3, a vigorar a par�r da data de fechamento do
respec�vo inters�cio, nos termos do processo nº 23103.208801/2020-11. Resolução CONSEPE UFCSPA nº
114. Homologado o pedido de progressão funcional de Mirko Salómon Alva Sanches, Departamento de
Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, de professor adjunto C1 para C2, a vigorar a par�r da data de fechamento
do respec�vo inters�cio, nos termos do processo nº 23103.208173/2020-73. Resolução CONSEPE UFCSPA nº
115. 5. Homologação de pedidos de colaboração esporádica e de afastamento de docentes. Em
con�nuidade, a senhora Presidente relatou os processos sobre pedidos de colaboração esporádica e pedido
de afastamento de docentes, com pareceres favoráveis da CPPD e análise técnica da PROGESP, os quais
foram homologados, registrando-se 41 (quarenta e um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção: homologado o pedido de colaboração esporádica de Tanira Alessandra Silveira Aguirre, do
Departamento de Farmacociências, para prestar consultoria para a empresa Biozeus, de 01/03/2021 a
31/12/2021, com carga horária total de até 200h, nos termos do processo SEI nº 23103.203205/2020-44.
Resolução CONSEPE UFCSPA nº 116. Homologado o pedido de colaboração esporádica de Maria Paula Prates
Machado, Departamento de Educação e Humanidades, para ministrar aulas no PPGAS da UFRGS, no período
compreendido do início do segundo semestre do ano de 2021 ao término do primeiro semestre do ano de
2024, com carga horária de 90h anuais, nos termos do processo nº 23103.209134/2020-93. Resolução
CONSEPE UFCSPA nº 117. Homologado o pedido de afastamento de Cláudia de Souza Libânio, Departamento
de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, para realizar missão de pesquisa (fellowship) na Universidade de
Loughborough, na Inglaterra, de 01 a 30/06/2021, nos termos do processo SEI nº 23103.206596/2020-59.
Resolução CONSEPE UFCSPA nº 118. A Profa. Ana Vazquez comentou amplamente a necessidade de cuidados
redobrados que os servidores devem observar em relação às viagens, em decorrência da pandemia de Covid
19.  6. Assuntos Gerais. 6.1 A senhora Presidente informou que, a par�r deste ano, as resoluções do
CONSEPE serão emi�das com numeração sequencial em con�nuação à série de 2020. Informou, também,
que, em virtude do ponto faculta�vo de carnaval, em fevereiro a sessão do CONSEPE ocorrerá no dia 25. 6.2
A seguir, informou a programação do evento “Respira e não Pira”, que tratará sobre o tema “vacinação”. A
Profa. Julia Pereira Lima  indagou quando ocorrerá a vacinação de professores e alunos. A senhora Presidente
comentou sobre o número de doses recebidas na primeira fase, qual é o público alvo, e que será expedida
nota em conjunto com a Santa Casa esclarecendo servidores, alunos e residentes. Destacou que a
comunidade da UFCSPA inclui também os terceirizados e que todos estarão subme�dos aos mesmos critérios
para vacinação. Lembrou que é muito importante que servidores e alunos já vacinados informem à
administração mediante processo no SEI. A Profa. Alessandra Dahmer destacou que o formulário específico
estará disponível na próxima semana. 6.3 O discente Lucas Carvalho ques�onou sobre a possibilidade de
realização dos concursos para professores cujos processos estavam em andamento antes da pandemia. A
Profa. Ana Vazquez prestou esclarecimentos sobre os editais que estão sendo refeitos, com os respec�vos
cuidados sobre as provas presenciais. 6.4 A Profa. Jenifer Saffi comentou sobre a programação do Seminário
de Internacionalização que ocorrerá no período de 01 a 05 de março. 6.5 A Profa. Ana Vazquez comentou
sobre a pesquisa de clima e bem-estar organizacional que está em andamento e solicitou a colaboração dos
servidores no preenchimento. Sem outros assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a
par�cipação de todos e encerrou a sessão às quatorze horas e quarenta minutos. Para constar, eu, Miriam
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Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos
Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim.

 
LUCIA CAMPOS PELLANDA

Presidente do CONSUN/CONSEPE
 

MIRIAM BORTOLACI
Secretária Execu�va

Documento assinado eletronicamente por Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, em
25/02/2021, às 15:21, 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 Lucia Campos Pellanda, Presidente do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, em 25/02/2021, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1127794 e o
código CRC 1B5EB249.
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