
16/04/2021 SEI/UFCSPA - 1158808 - 229 - Ata de sessão dos conselhos

https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=178544&infra_sistema… 1/5

 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
Secretaria dos Conselhos Superiores

 

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA Nº 03/2021/CONSEPE

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

Regimento Interno do CONSEPE, Res. 55, de 22/10/2020 (CONSEPE) 18/03/2021 VConf 14:00 17:30

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 15/03/2021
(doc. 1148923)

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

1. Aos dezoito dias do mês de março 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. A Reitora Lucia Campos Pellada comunicou a todos sobre sua recondução ao cargo de
Reitora, mediante portaria publicada no Diário Oficial da União, sendo parabenizada pelos conselheiros. A
sessão foi presidida pela Vice-Reitora, Jenifer Saffi, com assistência  da Pró-Reitora de Graduação, Márcia
Rosa da Costa, e da Secretária Execu�va, 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, Catarina Bertaso Andrea�a Go�schall, Cheila Minéia Daniel de Paula, Cibele Cris�na
Boscolo, Clarice Krás Borges da Silveira, Cris�ane Valle Tovo, Deisi Cris�na Gollo Marques Vidor, Eduardo
Garci, Elizandra Braganhol, Elizabeth de Carvalho Castro, Ernani Luís Rhoden, Estefany Carolina Ghisio,
Fabiana Viegas Raimundo, Francisco Scornavacca, Gabriela Conter Rodrigues, Gabriela Pere� Wagner,
Graciele Fernanda da Costa Linch, Josias de Oliveira Merib, Júlia F. Semmelmann Pereira Lima, Juliana Maria
Forain Miolo Schneider, Kellen Cristhinia Borges de Souza, Leandro Mateus Silva de Souza, Luana Duarte
Teles, Luccas Melo de Souza, Marcelo Faria Silva, Márcia Rosa da Costa, Maria C. Schardosim Co�a de Souza,
Mayte Raya Amazarray, Melissa Medeiros Markoski, Mirko Salomón Alva Sánchez, Patrícia El Beitune, Paulo
José Zimermann Teixeira, Pedro Roosevelt Torres Romão, Pedro Zimmermann Neto, Raphael Maciel da Silva
Caballero, Rita Catalina Aquino Caregnato, Rosane Machado Rollo, Sheila Bunecker Lecke, Sheila Gonçalves
Câmara, Silvio César Cazella, Simone Travi Canabarro, Tha�ane Alves Pinoschi Alva, Tiago Franco de Oliveira e
Vítor Vinicius Huber Freire; os seguintes conselheiros subs�tutos ou suplentes: Marta Quintanilha Gomes,
Claudia Elizabeth Thompson e Guilherme Taioqui Fioruci. Ausência jus�ficada: Daniela Cardoso Tietzmann.
Não compareceram os seguintes conselheiros �tulares ou seus respec�vos suplentes: Amanda Decker, Bruno
Manfredini Baroni, Olívia Barros de Freitas, Sofia Hoffmann e Themis Reverbel da Silveira. Es�veram
presentes os convidados Aline Alves Veleda, Caren Luciane Bernardi, Claudia Bica, Gabriel Goldmeier, Luciana
Boose Pinheiro, Lucila Ludmila Paula Gu�errez, Lucimara da Silva Rocha, Luísa Amália Diehl e Mônica de
Oliveira, em atenção aos itens 8 e 9 da pauta. Antes de dar início à sessão, a senhora Presidente propôs um
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minuto de silêncio pelo colaborador Marcos Paz, falecido no dia 13 de abril. Marcos Paz foi reconhecido por
seu caráter humano, presta�vo, amigo, e pela longa trajetória na assistência técnica às sessões dos
Conselhos Superiores. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da sessão ordinária de 25/02/2021.  Documento
1147951, Processo SEI nº 23103.202606/2021-68. A discente Rosane Machado Rollo jus�ficou sua falta. Sem
outras manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi aprovada. Foram registrados 45 (quarenta e
cinco) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. 2. Ra�ficação de processos
homologados ad referendum do CONSEPE. A senhora Presidente relatou os processos  homologados ad
referendum deste Conselho em função de urgência do serviço, cujos atos foram  a seguir ra�ficados pelos
conselheiros:  a) homologação de concurso: Despacho nº 1145257, no processo SEI nº 23103.103297/2019-
20, que trata de homologação do resultado do concurso para provimento de professor efe�vo na área de
Alimentação Cole�va/UAN do Departamento de Nutrição. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 135. b) resolução
nº 134, de 25/02/2021. Documento nº 1138573, no processo nº 23103.201466/2021-19, que homologa ad
referendum do CONSEPE o pedido de colaboração esporádica de Sandrine Comparsi Wagner, Departamento
de Métodos Diagnós�cos, para ministrar aula em curso da PUCRS no dia 05/06/2021, com carga horária total
de 10h. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 136. c) recomposição de banca de concurso: Despacho nº 1148794,
no processo nº 23103.103146/2019-71, homologou ad referendum do CONSEPE o pedido de recomposição
da banca examinadora do concurso para a área de Fisioterapia em Saúde Cole�va do Departamento de
Fisioterapia. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 137. Foram registrados 43 (quarenta e três) votos favoráveis,
nenhum voto contrário e 01 (uma) abstenção. 3. 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:  a) com inters�cios já completados: Homologado o
pedido de promoção funcional de Emiliane Nogueira de Souza, Departamento de Enfermagem, de professora
adjunta C4 para associada  D1, nos termos do processo nº 23103.206932/2020-63. Resolução CONSEPE
UFCSPA nº 138. Homologado o pedido de promoção funcional de Janaína Thais Barbosa Pacheco,
Departamento de Psicologia, de professora adjunta C4 para associada  D1, nos termos do processo nº
23103.202788/2020-96. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 139. Homologado o pedido de promoção funcional
de Graciele Fernanda da Costa Linch, Departamento de Enfermagem, de professora adjunta C4 para
associada  D1, nos termos do processo nº 23103.208847/2020-30. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 140.
Homologado o pedido de promoção funcional de Carla Diniz Lopes Becker, Departamento de Ciências Exatas
e Sociais Aplicadas, de professora adjunta C4 para associada  D1, nos termos do processo nº
23103.201493/2021-83. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 141.  Homologado o pedido de progressão funcional
de Julia Fernanda Semmelmann Pereira Lima, Departamento de Clínica Médica, de professora associada D2
para D3, nos termos do processo nº 23103.201676/2021-07. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 142.
Homologado o pedido de progressão funcional de Bruno Manfredini Baroni, Departamento de Fisioterapia,
de professor adjunto C2 para C3, nos termos do processo nº 23103.208879/2020-35. Resolução CONSEPE
UFCSPA nº 143. Homologado o pedido de progressão funcional de Sheila Gonçalves Câmara, Departamento
de Psicologia, de professora associada D1 para D2, nos termos do processo nº 23103.206235/2020-11.
Resolução CONSEPE UFCSPA nº 144. b) com inters�cios a serem completados:  Homologado o pedido de
promoção funcional de Cris�ne Souza Goebel, Departamento de Métodos Diagnós�cos, 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 23103.208817/2020-23. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 145. Homologado o pedido de
promoção funcional de Carolina Sturm Trindade, Departamento de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, 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 23103.201924/2021-10. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 146. Homologado o
pedido de promoção funcional de Cris�ane Valle Tovo, Departamento de Clínica Médica, 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 23103.207062/2020-40. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 147. Homologado o pedido de
progressão funcional de Rodrigo Ligabue Braun, Departamento de Farmacociências, 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
23103.208538/2020-60. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 148. Foram registrados 45 (quarenta e cinco) votos



16/04/2021 SEI/UFCSPA - 1158808 - 229 - Ata de sessão dos conselhos

https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=178544&infra_sistema… 3/5

favoráveis, nenhum voto contrário e 03 (três) abstenções. As docentes Julia Fernanda Semmelmann Pereira
Lima e Cris�ane Valle Tovo se abs�veram de votar nesse item de pauta. 4. Homologação de pedidos de
colaboração esporádica de docentes. Na sequência, a senhora Presidente relatou os processos sobre
pedidos de colaboração esporádica de docentes, com pareceres favoráveis da CPPD e análise técnica da
PROGESP, os quais foram homologados pelo colegiado: Homologado o pedido de colaboração esporádica de
Luciana Boose Pinheiro, do Departamento de Educação e Humanidades, para par�cipar em roda de
conversas na SBPdePA no dia 14/04/2021, com carga horária total de 2h, nos termos do processo nº
23103.202864/2021-44. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 149. Homologado o pedido de colaboração
esporádica de Cibele Cris�na Boscolo, Departamento de Fonoaudiologia, para ministrar disciplina da UPF
dias 10 e 11/09/2021, com carga horária total de 15h, nos termos do processo nº 23103.202110/2021-94.
Resolução CONSEPE UFCSPA nº 150. Foram registrados 49 (quarenta e nove) votos favoráveis, nenhum voto
contrário e 02 (duas) abstenções. A conselheira Cibele Cris�na Boscolo se absteve de votar. 5. Homologação
de pedidos de professores voluntários. A senhora Presidente efetuou a leitura resumida dos pareceres da
Comissão de Ensino para os processos, que também foram analisados pela PROGESP. O Prof. Raphael
Caballero relatou que a norma prevê atuação do voluntário por um ano, sujeito a uma prorrogação de prazo
por igual período. A Profa. Ana Vazquez informou que um processo foi indeferido por esse mo�vo, já que a
norma�zação interna precisa ser respeitada. A Profa. Sheila Lecke informou que o processo citado era do seu
departamento e que compreendeu a nega�va.   A Profa. Ana Vazquez informou que a norma será reavaliada
e os critérios serão aperfeiçoados. A seguir, os processos pautados foram votados e homologados pelo
colegiado: Homologado o pedido de  Georgius Cardoso Esswein, CPF 02569542083, para atuar como
professor voluntário no Departamento de Psicologia e ministrar aulas nas disciplinas de Psicologia do
Desenvolvimento I e II, e Sistemas e Teorias Psicológicas I – Psicanálise, do Curso de Psicologia, nos termos do
processo nº 23103.202032/2021-28. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 151. Homologado o pedido de Renan
Cavalheiro Langie, CPF 00537336060, para atuar como professor voluntário no Departamento de
Fonoaudiologia e atuar em preceptoria de estágio de Motricidade Orofacial, aulas teóricas na disciplina de
Ortodon�a Aplicada , estudo de casos clínicos junto aos alunos, par�cipação em projeto de Extensão em
Fissuras Labiopala�onas e no Projeto Migrânea e Disfunção Temporomandibular junto ao Serviço de equipe
de Neurologia do Complexo Hospitalar Santa Casa, assim como a busca da inclusão do estágio em
Motricidade Orofacial - eixo odontologia em adultos no Hospital Santa Clara do Complexo Hospitalar Santa
Casa sob sua preceptoria, nos termos do processo nº 23103.208448/2020-79. Resolução CONSEPE UFCSPA
nº 152. Foram registrados 43 (quarenta e três) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 08 (oito)
abstenções. 6. Designação de Comissão Especial de Avaliação (CEA) para processo de promoção docente à
classe E (professor �tular). Processo nº 23103.104305/2019-55, de Cleidilene Ramos Magalhães,
Departamento de Educação e Humanidades. A senhora Presidente relatou a indicação efetuada pelo
Departamento de Educação e Humanidades para a Comissão Especial de Avaliação (CEA), cons�tuída por um
membro interno, quatro membros externos e dois suplentes (um interno e um externo). A seguir, o colegiado
votou e aprovou a indicação: Membros internos: Alberto Antônio Rasia Filho (�itular) e Miriam da Costa
Oliveira (suplente); Membros externos: Maria Isabel da Cunha (UFPel), Maria da Graça Nicole� Mizukami
(Universidade Presbiteriana Mackenzie), Maria Helena Itaqui Lopes (UCS), Marilia Costa Morosini (PUCRS)
como �tulares, e Fernando Becker (UFRGS) como suplente. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 153. A Profa. Ana
de Godoy sugeriu a técnica Vanize Flores para secretariar os trabalhos. A indicação compete à Reitoria.
Foram registrados 53 (cinquenta e três) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. 7.
Deliberação sobre a par�cipação de professor visitante no âmbito da UFCSPA. Processo nº
23103.000548/2020-59. O Prof. Tiago de Oliveira, da Comissão de Pesquisa, fez sugestões de
aperfeiçoamento dos arts. 5º e 8º da proposta. Após amplo debate, a proposta foi votada e aprovada pelo
colegiado, com complementação na redação do art. 5º. Foram registrados 50 (cinquenta) votos favoráveis,
nenhum voto contrário ou abstenção. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 156. 8. Apresentação do GT de
curricularização da extensão. A Profa. Débora Coelho discorreu amplamente sobre o assunto, ressaltando
importantes aspectos: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; que o Plano Nacional de
Educação 2014-2014 orienta os cursos de graduação a assegurar 10% de suas horas curriculares em
programas e projetos de extensão universitária; que as diretrizes para a educação estabelecem o prazo de
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implantação da curricularização da extensão para até dezembro de 2022; que a extensão universitária é um
processo interdisciplinar, educa�vo, cultural, cien�fico e polí�co que promove a interação transformadora
entre Universidade e outros setores da sociedade. Ressaltou  que a curricularização compreende
proporcionar ao discente dos diferentes cursos de graduação da UFCSPA uma formação efe�va em extensão,
valorizando este eixo do Ensino Superior da mesma forma que o Ensino e a Pesquisa são valorizados ao longo
do processo de ensino-aprendizagem do aluno; fomentar este desejo por meio do planejamento de
conhecimentos específicos de extensão, que deverão ser inseridos nas matrizes curriculares dos cursos, por
meio de metodologias específicas; e que esses conhecimentos deverão aparecer nos currículos de forma
transdisciplinar. Da mesma forma, ressaltou as prá�cas que não são consideradas curricularização: propor o
aproveitamento das experiências extensionistas vivenciadas pelos alunos em forma de horas
complementares como carga horária para cumprimento da obrigatoriedade da curricularização da extensão
na UFCSPA; transformar ações de extensão em disciplinas curriculares; forçar a inserção do aspecto
extensionistas nas disciplinas já previstas na matriz curricular dos cursos; adaptar estágios e prá�cas de
ensino em extensão. Informou que a proposta de curricularização compreende: criação de um eixo de
Extensão, com disciplinas comuns a todos os cursos e ofertadas de forma transdisciplinar, que contemplem a
definição da extensão e sua metodologia de aplicação; adequação do Seminário Integrador para o eixo de
extensão; organização de disciplinas que possam ser associados a projetos e programas e inserção de carga
horária de extensão nas disciplinas já existentes no currículo dos cursos, em um amplo trabalho que
compreende envolvimento e conhecimento pela Comunidade Acadêmica; análise dos currículos e
proposições da Comissão e formação Docente em Extensão - proposta de ação pela Comissão abrangendo
diferentes momentos. Como desafios citou: inserir a formação em extensão no calendário acadêmico;
valorizar a a�vidades de extensão na UFCPSA; criar a cultura extensionista; ser atra�vo; ter
comprome�mento (ponto de encontro da extensão: coordenadores de cursos e de projetos e programas,
bolsistas)- colocar no edital a par�cipação obrigatória. Finalizando, destacou que as ações propostas foram
organizadas da seguinte forma: reunião com coordenações de curso com a PROGRAD e a PROEXT para
organização do cronograma de implantação; apresentação em Sessão do CONSEPE; reunião com os NDEs dos
cursos para apresentação da proposta e cronograma; trabalho junto aos NDEs; fórum PPI e Ações de
Informação e Discussão com a Comunidade Acadêmica; apresentação das propostas de cada curso pelos
NDEs e curso de formação docente em extensão. Após esclarecimento de algumas dúvidas, a Profa. Jenifer
Saffi agradeceu à Profa. Débora Coelho pela excelente apresentação e agradeceu a ela pela condução do
tema junto ao Grupo de Trabalho que demandou em extensão apreciação e debate de todos os aspectos que
envolvem o assunto.  A Profa. Lucia Pellanda tomou a palavra para parabenizar a Profa. Débora Coelho pelo
excelente trabalho desenvolvido junto à PROEXT nos úl�mos quatro anos, bem como à Profa. Márcia Costa e
à Isadora dos Santos. Também, deu as boas-vindas à Profa. Dinara Moura e Mônica Oliveira e ao técnico
Magno de Oliveira à equipe da Reitoria. 9. Reanálise do calendário acadêmico de 2021. A Profa. Márcia
Costa discorreu sobre a situação atual: quadro epidemiológico no RS (bandeira preta) ocasionando mudança
no planejamento e possibilidades de a�vidades prá�cas; situação crí�ca com demanda de trabalho versus
número de técnicos no NTI; situação crí�ca com demanda de trabalho versus número de técnicos no DERCA;
organização da Matrícula SiSU – Novo Portal – todo processo de matrícula totalmente on-line; organização
para (re)matrícula - oferta de disciplinas para 2021/1: dificuldades no sistema com fechamento de disciplinas
de 2020; análise minuciosa em relação às disciplinas que envolvem prá�cas - Coordenações de Cursos e
Departamentos Acadêmicos junto aos professores - busca de alterna�vas pela PROGRAD, DERCA e NTI;
análise da possibilidade de oferta de disciplinas somente com os conteúdos teóricos; análise da possibilidade
de organização da realização das prá�cas de disciplinas pendentes sem que impeça outras matrículas, tendo
em vista que não serão autorizadas matrículas em disciplinas no mesmo horário; Curso de Medicina – 3º e 4º
ano – disciplinas com prá�cas, que tanto dependem das prá�cas das disciplinas básicas, quanto são
fundamentais para avanço nas disciplinas clínicas; da mesma forma nos Cursos de Enfermagem, Fisioterapia,
Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição, Biomedicina; Cursos Tecnológicos – ênfase nas disciplinas com uso dos
laboratórios. A Prof. Alessandra Dahmer fez uma explanação sobre a carência de pessoal no NTI, ressaltando
que nos úl�mos meses um técnico que estava cedido pela UFRGS não teve a cedência renovada, outro
técnico se exonerou e ainda não �vemos reposição desta vaga, além de casos de licenças por Covid e outras
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questões.   Após relatar as etapas da organização de oferta e proposta de revisão do calendário acadêmico
para 2021, a Profa. Márcia Costa apresentou proposta que foi amplamente discu�da pelos conselheiros. Ao
final, o colegiado aprovou a opção de revisão do calendário acadêmico para 2021 para execução em 17
(dezessete) semanas em cada semestre, com início do primeiro semestre em 24/05/2021 e término do
segundo semestre em 01/03/2022. Resolução CONSEPE UFCSPA nº 154. 10. Assuntos Gerais. Finalizando, a
senhora Presidente convidou a todos para o evento “Respira e não Pira” no próximo dia 22 de março, data do
aniversário de 60 anos da ins�tuição, evento que contará com a presença de vários convidados contando
suas histórias, desde a época da Faculdade Católica de Medicina. Sem outros assuntos a tratar, agradeceu a
presença e a par�cipação de todos e encerrou a sessão às dezessete horas e trinta minutos. Para constar, eu,
Miriam 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.

 
JENIFER SAFFI
Vice-Reitora

 
MIRIAM BORTOLACI
Secretária Execu�va

Documento assinado eletronicamente por Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, em
16/04/2021, às 11:33, 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 Jenifer Saffi, Vice-Reitora, em 16/04/2021, às 15:35,
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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