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Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta  minutos, 1 

na Sala dos Conselhos, 5º andar do  prédio nº 1 da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 2 

Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, realizou-se sessão do Conselho Universitário, com 3 

a presença de sua Magnificência a Reitora, Lucia Campos Pellanda, presidindo esta sessão, de sua 4 

Senhoria a Vice-Reitora, Jenifer Saffi, compondo a mesa, do técnico-administrativo João Ribeiro 5 

da Cunha Neto para secretariar os trabalhos, dos senhores representantes titulares ou suplentes: 6 

Márcia Rosa da Costa, Airton Tetelbom Stein, Débora Fernandes Coelho, Leandro Mateus Silva 7 

de Souza, Alessandra Dahmer, Sandrine Comparsi Wagner, Elizabeth de Carvalho Castro, Aline 8 

Corrêa de Souza, Kellen C. Borges de Souza, Mirko Salomón Alva Sánchez, Mariane Borba 9 

Monteiro, Fabiana de Oliveira, Juliano Garavaglia, Mônica Maria Celestina de Oliveira, Luciano 10 

Costa Blomberg, Arlete Hilbig, Simone Morelo Dal Bosco, Mariana Gonçalves Boeckel, Carolina 11 

Pereira Kechinski, Sandra Manoela Dias Macedo, Dinara Jaqueline Moura, Aline de Souza 12 

Pagnussat, Cícero Armídio Gomes Dias, Emiliane Nogueira de Souza, Cleidilene Ramos 13 

Magalhães, Silvio César Cazella, Ajácio Bandeira de Mello Brandão, Aline Marcadenti de 14 

Oliveira, Adriana Vial Roehe, Alcyr Alves de Oliveria Jr., Maria Eugênia Bresolin Pinto; dos 15 

senhores representantes eleitos titulares ou suplentes: Renata Padilha Guedes, Carla Diniz Lopes 16 

Becker, Paulo Roberto Ott Fontes, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Ana Boff de Godoy, Simone 17 

Schneider Amaral, Rodrigo Della Méa Plentz, Mauriceia Cassol, Carla Maria De Martini Vanin,  18 

Graziela Brusch Brinques, Pedro Bandeira Aleixo, Tânia Maria Rohde Maia, Clarissa de Antoni, 19 

Alice de Medeiros Zelmanowicz, Michel Pereira Oliveira, Ariel Castro Bacchieri Farias, Vinicius 20 

Lunkes Cezar, Felipe Grillo Pinheiro, Magno Carvalho de Oliveira, José Eduardo Winter, Rafaela 21 

Martins Alvariz, Isabela Beraldi Esperandio, Maria Cláudia Moraes Leite, Giulia Souza da Costa, 22 

Gabriel Ramos dos Santos, Gabriel Garcia, Átila Ferreira Tresohlavy, Tais Flôres Nunes 23 

Campagnoli, Tielly Leão Lara, Diônio Roque Kotz e Vladimir Giacomuzzi. A conselheira Helena 24 

Maria Tannhauser Barros justificou previamente sua ausência. Não compareceram  os seguintes 25 

membros titulares: Isabel Cristina Kasper Machado, Vanusa Regina Lando, Sergio Luís Amantéa, 26 

Juliana Silva Herbert, Ana Amélia Antunes Lima, Bruno Hochhegger, Kelton Leal Camargo e 27 

Letícia Neves Escobar. Convidadas com direito a voz, sem direito a voto: Luciana Boose Pinheiro, 28 

Secretária de Gestão com Pessoas, e Cristiane Bolina da Cunha, Engenheira Civil, em relação ao 29 

item 3 da pauta. 1. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da sessão ordinária de 13/07/2017. Foi 30 

efetuada a inclusão de presença do conselheiro Ajácio Brandão e a retificação da grafia do 31 

sobrenome da conselheira Simone Amaral na linha 58. Por sugestão da conselheira Ana de Godoy, 32 

houve alteração do texto nas linhas 76 a 78: “O processo recebido da CLN sugere revisão da 33 

normativa, mas ainda não há proposta bem trabalhada para ser apresentada, por esta razão a 34 

Prograd solicitou a revogação da norma.” Sem outras manifestações prévias ou expressas nesta 35 

sessão, a ata foi aprovada. 2. Concessão de título de Professor Honoris Causa. A senhora 36 

Presidente relembrou o tema introduzido na última sessão acerca da  proposta de concessão do 37 

título honorífico de professor honoris causa ao Professor Nuccio Ordine Diamante, da 38 



 

 

Universidade da Calábria, Itália. Destacou que esta ação seria importante para a UFCSPA como 39 

projeção em âmbito internacional. A seguir, a senhora Presidente efetuou a leitura do 40 

encaminhamento efetuado pelo Departamento de Educação e Humanidades, nos termos do 41 

processo nº 23103.004715/2017-35. A seguir, a conselheira Ana Boff de Godoy efetuou a leitura 42 

do parecer da Comissão composta nos termos da Resolução nº 33/2017, de 13 de julho de 2017, 43 

que firmou parecer favorável à aprovação da concessão de título honoris causa ao Professor Nuccio 44 

Ordine. Na sequência, a senhora Presidente passou à votação da proposta, a qual foi aprovada por 45 

unanimidade pela plenária. Resolução nº 37/2017. 3. Reforma do Salão Nobre. A senhora 46 

Presidente convidou a engenheira Cristiane Bolina da Cunha para fazer a apresentação, a qual 47 

citou o histórico do processo de contratação do projeto arquitetônico, que se deu por concurso; os 48 

critérios de julgamento das propostas; a comissão julgadora; os custos para a elaboração do projeto 49 

arquitetônico executivo e projetos complementares; e o escopo e detalhamento dos serviços 50 

contratados nos termos do processo nº 23103.003841/2016-91, contrato nº 26/2016 com vigência 51 

até 23/11/2017. A Assessoria de Engenharia efetuou uma avaliação dos projetos entregues e 52 

analisou o escopo propondo adequações para minimizar custos e contemplar itens necessários, 53 

tendo em vista que o orçamento estimativo inicial perfazia o montante de R$ 3.691.587,15. Com 54 

as adequações, considerando todos os itens imprescindíveis (alvenaria, serviços, cobertura, elétrica 55 

e esgoto), o orçamento estimativo foi reduzido para R$ 525.895,29, com prazo de execução de três 56 

meses. Apresentou, também, proposta de carro escalador para cadeira de rodas, não previsto no 57 

orçamento. A conselheira Alessandra Dahmer destacou que a segurança foi priorizada, e, além 58 

disso, com a revisão proposta será mantida a lotação de 670 lugares. A senhora Presidente 59 

agradeceu o trabalho realizado pelo setor de Engenharia sobre a análise do projeto. Após debate, 60 

a proposta de adequação do projeto, com as alterações sugeridas pela área de Engenharia, foi 61 

aprovada por unanimidade.  Resolução nº 38/2017. 4. Política de Gestão de Riscos da UFCSPA. 62 

Com a palavra, a conselheira Alessandra Dahmer apresentou a Instrução Normativa que trata da 63 

gestão de riscos, o histórico de implementação e, a seguir, apresentou a proposta da Política de 64 

Gestão de Riscos da UFCSPA elaborada pela Comissão plurissetorial composta para esta 65 

finalidade, e o cronograma de implementação. Finalizada a apresentação, a conselheira Alessandra 66 

Dahmer esclareceu dúvidas e exemplificou riscos em diferentes procedimentos. A seguir, a 67 

proposta foi posta em votação pela senhora Presidente e aprovada pela plenária por unanimidade. 68 

Resolução nº 39/2017. 5. Aprovação do Relatório de Gestão da FAURGS do exercício de 2016. 69 

Com a palavra, a conselheira Simone Amaral, da Câmara de Planejamento, Orçamento e Gestão, 70 

relatou o processo, que teve parecer favorável dos demais integrantes. A seguir, a conselheira 71 

Alessandra Dahmer prestou informações acerca do processo de recredenciamento, destacando que 72 

a aprovação do relatório pelo Conselho faz parte da documentação obrigatória do processo. A 73 

plenária aprovou o relatório. Resolução nº 40/2017. Encerrados os debates, a conselheira 74 

Alessandra Dahmer propôs que a norma de relacionamento com as fundações de apoio seja 75 

revisada. A senhora Presidente informou que a Câmara de Legislação e Normas fará uma 76 

apreciação do Regulamento e das atribuições de cada câmara. Na sequência, a conselheira Ana de 77 

Godoy esclareceu a complexidade do trabalho que será feito pela CLN. O conselheiro Magno de 78 

Oliveira informou que a revisão da norma das fundações de apoio é urgente. A conselheira Simone 79 

Amaral questionou como será trabalhada a revisão dos documentos institucionais, informando 80 

sobre a necessidade de criação dos fluxos. A senhora Presidente sugeriu a criação de uma comissão 81 

para revisão do estatuto e regimento geral, que, após concluída, possibilitará as demais revisões. 82 

A conselheira Márcia Rosa salientou que a revisão deverá ser efetuada após a revisão do PPI, para 83 

que não ocorram conflitos entre os documentos, e sugeriu que seja trazida uma proposta de 84 

cronograma ao Conselho. A senhora Presidente propôs que a Reitoria analise o assunto em 85 



 

 

conjunto com as Câmaras para tratar sobre a eleição de uma comissão de revisão dos documentos. 86 

A conselheira Ana de Godoy informou que a CLN está preparando uma tabela para evidenciar os 87 

pontos discrepantes entre estatuto, regimento geral e regimento interno. A seguir, a senhora 88 

Presidente solicitou à conselheira Márcia Costa um relato sobre o dia de avaliação do PPI. A 89 

conselheira Márcia Costa apresentou o histórico das atividades realizadas, informando a plenária 90 

sobre os diferentes retornos positivos manifestados por docentes, técnicos e discentes, além das 91 

sugestões temáticas que têm sido recebidas nas reuniões de avaliação. Destacou a importância de 92 

análise prévia das minutas propostas para instrumentalizar as ações do Fórum. A conselheira 93 

Fabiana de Oliveira prestou informações sobre o andamento da revisão do Regulamento 94 

Disciplinar Discente e questionou sobre a continuidade do trabalho, tendo em vista a prospectiva 95 

revisão do Regimento Geral. A senhora Presidente informou que o trabalho desta Comissão deve 96 

seguir normalmente e que também essa Comissão possa contribuir com sugestões em relação aos 97 

aspectos passíveis de revisão no Regimento Geral. Finalizando, agradeceu a presença do servidor 98 

João Ribeiro da Cunha Neto para secretariar os trabalhos desta sessão. 6. Outros assuntos. 6.1 A 99 

senhora Presidente informou sobre os seguintes convites para formaturas recebidos pelo Conselho 100 

Universitário: Curso de Biomedicina, ocorrida em 05/08/2017; Curso de Farmácia, a ocorrer em 101 

12/08/2017, às 19h, no Teatro do prédio 2; e Curso de Gastronomia, a ocorrer em 19/08/2017, às 102 

19h, no Teatro do prédio 2. 6.2 O conselheiro Airton Stein convidou a todos para o evento “É 103 

possível uma parceria entre Gestão da Saúde Estadual e a Universidade: a planificação da atenção 104 

à saúde”, com apresentação de Marcos Mendonça, da equipe estadual de atenção básica, hoje às 105 

17h no Anfiteatro do prédio 3. 6.3 O conselheiro Paulo Fontes comunicou sobre o falecimento do 106 

ex-professor João Régis de Oliveira, expoente da cirurgia geral da UFCSPA, a quem prestou 107 

homenagem. A senhora Presidente agradeceu e solicitou ao Prof. Paulo Fontes que envie um texto 108 

sobre o Prof. Régis de Oliveira para publicação em uma galeria de homenagem aos ex-professores. 109 

6.4 A conselheira Tânia Maia comunicou o falecimento da ex-professora Lina Aparecida, ocorrido 110 

no mês de junho. A senhora Presidente agradeceu e solicitou à Profa. Tânia Maia que envie um 111 

texto sobre a Profa.  Lina Aparecida para inclusão na galeria de homenageados. A seguir, registrou 112 

o falecimento do professor Iseu Gus, ocorrido na última semana, expoente na área de cardiologia, 113 

solicitando um breve resumo biográfico dos homenageados. 6.5 A conselheira Ana de Godoy 114 

registrou reflexão sobre o Conselho se manifestar sobre as questões políticas do cenário nacional 115 

e propôs uma nota de repúdio do Conselho às questões prejudiciais à educação. O conselheiro 116 

Paulo Fontes corroborou com a proposta, manifestando que a construção do país se dá pela 117 

educação. A senhora Presidente manifestou que se deveria mostrar a importância da universidade 118 

para a sociedade e até mesmo para a soberania nacional, porque grande parte da ciência é 119 

proveniente da universidade, principalmente da universidade pública, e é importante salientar as 120 

questões positivas. Comentou que várias reuniões serão feitas no sentido de uma manifestação 121 

conjunta das universidades e que está em tratativas com o MEC para revisão da matriz 122 

orçamentária da UFCSPA que está sinalizando elevado corte para o próximo ano. Sugeriu que os 123 

conselheiros pensem em propostas de textos para a redação da nota do Conselho. A conselheira 124 

Ana de Godoy se disponibilizou para receber as propostas de textos dos conselheiros e elaborar 125 

uma minuta para apreciação na próxima sessão. A conselheira Giulia da Costa sugeriu a realização 126 

de aulas públicas sobre temas pertinentes aos cortes de gastos e ao panorama político-social do 127 

país, com a presença de especialistas. A senhora Presidente agradeceu a sugestão e citou atividade 128 

planejada com esta finalidade onde poucas pessoas se fizeram presentes.  Ressaltou a importância 129 

de que o e-mail institucional seja utilizado como ferramenta de comunicação entre todos e que há 130 

necessidade de a universidade mostrar todos os benefícios que traz à sociedade. 6.6 A conselheira 131 

Mônica de Oliveira relembrou a todos sobre as eleições para coordenadores de cursos que ocorrerá 132 



 

 

em onze de agosto na sala 104 e convidou para participação na II Jornada Gestão em Saúde, 133 

promovida pelo Curso de Gestão em Saúde, nos dias 28 e 29 de agosto no auditório do prédio 3. 134 

6.7 A conselheira Giulia da Costa comentou sobre debate ocorrido na Assembleia Legislativa de 135 

Porto Alegre, quando se manifestou sobre ações positivas da universidade. A senhora Presidente 136 

agradeceu e enalteceu a iniciativa. O conselheiro Paulo Fontes relembrou que o Projeto Eras foi 137 

entregue ao Ministério da Saúde e foi construído na instituição. Sugeriu visita ao Ministro da 138 

Saúde. 6.8 Finalizando, sem outros assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e 139 

a participação de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e vinte e seis minutos. Para constar, 140 

eu, Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e 141 

aprovada pelos Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 142 
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