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Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta  1 
minutos, na Sala dos Conselhos, 5º andar do  prédio nº 1 da Universidade Federal de Ciências da Saúde 2 
de 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 Pró-Reitora de Graduação, Márcia Rosa da Costa, compondo a mesa, dos senhores 5 
representantes titulares ou suplentes: Pedro Dal Lago, Débora Fernandes Coelho, Leandro Mateus 6 
Silva de Souza, Alessandra Dahmer, Helena Schirmer, Juliana Trevisan da Rocha, Aline Corrêa de 7 
Souza, Kellen C. Borges de Souza, Mirko Salomón Alva Sánchez, Mariane Borba Monteiro, Letícia 8 
Pacheco Ribas, Mônica Maria Celestina de Oliveira, Cláudia Elizabeth Thompson, Arlete Hilbig, 9 
Simone Morelo Dal Bosco, Mariana Gonçalves Boeckel, Tanira Alessandra Silveira Aguirre, Cheila 10 
Minéia Daniel de Paula, Sandra Manoela Dias Macedo, Aline de Souza Pagnussat, Helena M. 11 
Tannhauser Barros, Emiliane Nogueira de Souza, Cleidilene Ramos Magalhães, Silvio César Cazella, 12 
Ajácio Bandeira de Mello Brandão, Catarina B. Andreatta Gottschall, Alcyr Alves de Oliveria Jr., 13 
Maria Eugênia Bresolin Pinto; dos senhores representantes eleitos titulares ou suplentes: Alethéa Gatto 14 
Barschak, Juliana Silva Herbert, Paulo Roberto Ott Fontes, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Aline Winter 15 
Sudbrack, Ana Amélia Antunes Lima, Simone Schneider Amaral, Rodrigo Della Méa Plentz, 16 
Mauriceia Cassol, Carla Maria De Martini Vanin,  Graziela Brusch Brinques, Pedro Bandeira Aleixo, 17 
Tânia Maria Rohde Maia, Clarissa de Antoni, Alice de Medeiros Zelmanowicz, Manon Rohde Schmitt, 18 
Ariel Castro Bacchieri Farias, Thiago Seidel Monteiro, Felipe Grillo Pinheiro, Kelton Leal Camargo, 19 
Rafaela Martins Alvariz, Isabela Beraldi Esperandio, Maria Cláudia Moraes Leite, Giulia Souza da 20 
Costa, Gabriel Ramos dos Santos, Gabriel Garcia, Átila Ferreira Tresohlavy, Tais Flôres Nunes 21 
Campagnoli, Tielly Leão Lara, Diônio Roque Kotz e Vladimir Giacomuzzi. Ausências justificadas: 22 
Jenifer Saffi, Sandrine Comparsi Wagner, Elizabeth de Carvalho Castro, Isabel Cristina Kasper 23 
Machado, Juliano Garavaglia, Luciano Costa Blomberg, Carolina Pereira Kechinski, Ana Boff de 24 
Godoy, Michel Pereira Oliveira, Vinicius Lunkes Cezar, Magno Carvalho de Oliveira e Rita Stamer 25 
Neves. Não compareceram os seguintes membros titulares: Airton Tetelbom Stein, Fabiana de 26 
Oliveira, Dinara Jaqueline Moura, Aline Marcadenti de Oliveira, Adriana Vial Roehe, Sergio Luis 27 
Amantéa, Renata Padilha Guedes, Bruno Hochhegger e Letícia Neves Escobar. Convidadas com 28 
direito a voz, sem direito a voto: Maytê Amazarray, representando a Secretaria de Gestão com Pessoas, 29 
e Cristiana Soldera, Presidente da CPPD, em relação ao item 6 da pauta. A senhora Presidente deu as 30 
boas-vindas aos Coordenadores e Vice-Coordenadores de Cursos de Graduação eleitos, de acordo com 31 
o resultado do processo eleitoral divulgado em 16/08/2017, e requisitou à plenária a ratificação da 32 
homologação do processo eleitoral efetuada ad referendum em função de prazo. A plenária acatou e 33 
ratificou a homologação da lista de eleitos: i) Biomedicina Noturno: Elizabeth de Carvalho Castro e 34 
Juliana Trevisan da Rocha; ii) Física Médica: Mirko Salomón Alva Sánchez e Marcelo Menna Barreto 35 
Schwarcke; iii) Gestão em Saúde: Mônica Maria Celestina de Oliveira e Otávio Neves da Silva 36 
Bittencourt; iv) Informática Biomédica: Luciano Costa Blomberg e Cláudia Elizabeth Thompson; v) 37 
Química Medicinal: Tanira Alessandra Silveira Aguirre e Simone Schneider Amaral; vi) Tecnologia 38 
em Alimentos: Carolina Pereira Kechinski e Cheila Minéia Daniel de Paula. Resolução nº 41/2017. Na 39 
sequência, a senhora Presidente informou da necessidade de se efetuar a indicação de presidência para 40 



 

 

bancas de concursos para docentes, solicitando autorização para inclusão na pauta. A plenária acatou 41 
e indicou os seguintes professores para presidir as respectivas bancas: i) Processo nº 42 
23103.004748/2017-85, Departamento de Saúde Coletiva, área de Medicina e Comunidade: Maria 43 
Eugênia Bresolin Pinto; ii) Processo nº 23103.005479/2017-74, Departamento de Ciências Exatas e 44 
Sociais Aplicadas, área de Física: Marcelo Menna Barreto Schwarcke; iii) Processo nº 45 
23103.005478/2017-20, Departamento de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, área de Administração: 46 
Mônica Concha Amin; iv) Processo nº 23103.004643/2017-26, Departamento de  Clínica Médica, área 47 
de Semiologia: Nilton Brandão da Silva; v) Processo nº 23103.004541/2017-19, Departamento de 48 
Clínica Médica, área de Dermatologia: Ana Elisa Kiszewski Bau. Nesta banca, a senhora Presidente 49 
solicitou a exclusão de seu nome como suplente. Resolução nº 42/2017. Ordem do dia: 1. Aprovação 50 
da ata da sessão ordinária de 10/08/2017. Sem manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a 51 
ata foi aprovada. 2. Relato sobre o orçamento 2018. A senhora Presidente fez um breve relato sobre 52 
o diálogo ocorrido nesta data. A seguir, comentou a forma de composição do projeto de orçamento, 53 
em especial em relação a capital e custeio; as fontes de recursos, exemplificando, as definições de 54 
orçamento, limite de empenho e financeiro. O orçamento básico compreende o montante relativo a 55 
todas as instituições federais (64) e, atualmente, a divisão é feita pela aplicação da matriz OCC (outros, 56 
custeio e capital), critério objetivo para divisão do montante geral orçado. Dos componentes da 57 
fórmula, destacou dois critérios básicos: quantidade de alunos (graduação, mestrado, doutorado e 58 
residência – matriculados e concluintes) e qualidade do ensino. Na sequência, enumerou os indicadores 59 
de maior significado na fórmula, correspondentes a ganhos (eficiência, qualidade, formação de alunos, 60 
bônus por cursos noturnos) e perdas (evasão de alunos). A seguir, comentou os gráficos de 61 
investimentos e custeio das universidades nos últimos três anos, com expressiva redução, e o 62 
detalhamento do orçamento da UFCSPA em 2017 e 2018, comparando ganhos e perdas de receitas. 63 
Para 2018, as verbas de capital estão zeradas, e, no geral, há perda de aproximadamente R$ 4 milhões. 64 
As verbas de capital, em princípio, serão geridas pelo MEC. A senhora Presidente esclareceu dúvidas 65 
dos conselheiros Ajácio Brandão, Kellen de Souza e Isabela Esperandio. 3. Relato sobre a viagem a 66 
Brasília. Nesta semana, além da participação na reunião da Comissão de Orçamento da Andifes, a 67 
senhora Presidente efetuou visitas aos Ministérios da Saúde e da Educação, à Casa Civil e efetuou 68 
audiências com alguns Deputados e Senadores. Todos os reitores gaúchos se reuniram para estimular 69 
uma frente parlamentar de apoio às universidades (já está agendado um ato na Assembleia Legislativa 70 
no dia 18 às 9h). Foi sugerida uma emenda de bancada dos deputados gaúchos para a assistência 71 
estudantil, pois é uma necessidade comum às universidades. Em relação à UFCSPA, foram 72 
apresentados os projetos do RU e dos Laboratórios de Anatomia e Inovação Tecnológica. Houve 73 
receptividade por parte de alguns Deputados e Senadores. 4. Revisão de contratos. Com a palavra, o 74 
conselheiro Leandro de Souza informou que a revisão de contratos tem sido feita desde o início da 75 
atual gestão, objetivando reduzir custos e minimizar o impacto para os terceirizados. Exemplificou 76 
situações que ainda serão alteradas, como o serviço de jardinagem, e que até o próximo ano outros 77 
ajustes serão efetuados. 5. Relato sobre a situação dos novos campi. Em continuidade, o conselheiro 78 
Leandro de Souza apresentou os gastos já aplicados aos campi Santa Tereza e Igara e os custos de 79 
manutenção existentes; dados relativos aos projetos e revisões necessárias para fins de aprovação 80 
(Igara); impostos incidentes (Santa Tereza), com despesa anual em torno de R$ 500 mil para ambos os 81 
campi. Retomando a palavra, a senhora Presidente informou o histórico em relação a cada uma das 82 
áreas e destacou que compete ao Conselho refletir sobre a expansão ou não da Universidade nesses 83 
campi, tendo em vista os custos de manutenção conforme relatado. Para minimizar os custos de IPTU 84 
do campus Santa Tereza, e despesas de locação com a área do arquivo geral da UFCSPA, a solução 85 
pensada foi a instalação do arquivo no sistema de containers, com baixo custo, no terreno do campus 86 
Santa Tereza. A conselheira Simone Amaral indagou sobre a necessidade de manutenção em arquivo 87 
de alguns documentos, os quais poderiam ser digitalizados; o conselheiro Leandro de Souza destacou 88 
que a legislação assegura que, mesmo digitalizados, sejam mantidas cópias físicas de alguns 89 
documentos; a conselheira Alessandra Dahmer destacou que, atualmente, somente exames devem ser 90 



 

 

mantidos em arquivo, provas serão devolvidas aos alunos; a conselheira Alice Zelmanowicz salientou 91 
que a microfilmagem substitui a forma física do documento, contudo demanda investimento; a 92 
conselheira Mônica de Oliveira sugeriu a avaliação da necessidade de manutenção do campus Santa 93 
Tereza, tendo em vista os custos decorrentes, com possível estabelecimento dos containers para 94 
arquivo no campus Igara. Como membro da CPOG, colocou a Câmara à disposição para esta avaliação. 95 
O conselheiro Rodrigo Plentz refletiu sobre a importância da análise de riscos e manifestou que a 96 
decisão deverá estar alinhada ao planejamento estratégico, destacando que o orçamento não aumentará 97 
se não houver expansão da universidade. A senhora Presidente informou que em 21 de setembro haverá 98 
sessão extraordinária do Conselho para discussão do orçamento estratégico. Ressaltou que a matriz 99 
orçamentária tem pilares como qualidade e eficiência, para os quais podem ser pensadas ações de 100 
impacto. Há possibilidade de se angariar verbas para projetos específicos, contudo para a expansão, o 101 
montante é expressivo. Se a decisão for nesse sentido, serão buscadas as alternativas. A conselheira 102 
Arlete Hilbig observou que, em sua opinião, muitos problemas atuais decorrem de um processo de 103 
expansão acelerado, que representa um custo para a universidade em termos de pessoal. É favorável 104 
ao debate. O conselheiro Felipe Pinheiro questionou se a fórmula utilizada para distribuição de verbas 105 
é estável, manifestou que a utilização do espaço do campus Santa Tereza como atividade fim 106 
viabilizaria a redução de impostos. A senhora Presidente salientou que embora a fórmula possa ser 107 
considerada como base de discussão, é importante considerar as tendências futuras para estabelecer os 108 
critérios de planejamento. O conselheiro Paulo Fontes salientou a importância de a Universidade 109 
manter as áreas dos campi. Sugeriu pressão aos políticos para liberação de verbas. A senhora Presidente 110 
manifestou preocupação com os custos de manutenção das áreas e que seria importante o estudo 111 
sugerido pela conselheira Mônica de Oliveira, a cargo da CPOG. 6. Alteração na Norma de Pessoal 112 
Docente. De posse da palavra, a convidada Cristina Soldera, presidente da CPPD, informou que a 113 
proposta de alteração do Capítulo V da norma de pessoal docente é decorrente da recente Ordem de 114 
Serviço da SecGesp sobre afastamento de docentes. O conselheiro Felipe Pinheiro sugeriu substituição 115 
da expressão “dos mesmos” no art. 5º da Ordem de Serviço, por “devendo esses”. A conselheira 116 
Cleidilene Magalhães acrescentou que a execução prática do afastamento do professor é importante 117 
para que fique bem registrado quem fará a cobertura do professor afastado. A conselheira Isabela 118 
Esperandio manifestou que em certos setores fica dificultada a substituição em função de haver 119 
somente um servidor. A senhora Presidente salientou que a maior preocupação é em relação às questões 120 
didáticas. Todos precisam a ciência e de acordo das chefias. A convidada Cristina Soldera salientou 121 
que há previsão na Ordem de Serviço e na Norma para que a chefia imediata esteja ciente para que 122 
nada fique a descoberto. A conselheira Mônica de Oliveira manifestou que é importante efetuar o 123 
encaminhamento à chefia imediata e à chefia de departamento. A convidada Cristina Soldera 124 
esclareceu os artigos correspondentes na norma. A conselheira Maria Eugenia Pinto opinou que a 125 
redação na norma burocratizou o processo. A conselheira Cheila de Paula informou que está 126 
participando do GT de regulação das atividades docentes e sugeriu a uniformização da redação, com 127 
as expressões utilizadas pelo GT: “comunicar à chefia imediata e ao departamento ao qual o docente 128 
está vinculado”. A plenária aprovou a revisão do art. 5º da Ordem de Serviço da SecGesp, nos termos 129 
sugeridos, passando a constar: “Art. 5º Afastamentos não poderão prejudicar as atividades do docente 130 
e/ou do técnico-administrativo sob nenhuma hipótese, devendo esses se responsabilizarem por suas 131 
eventuais substituições com ciência da Chefia Imediata e da Chefia do Departamento ao qual estejam 132 
vinculados.”;  e aprovou a nova redação dos arts. 24 e 25 da Norma de Pessoal Docente proposta pela 133 
CPPD: “Art. 24. A solicitação de afastamento de docente No País ou Do País, por período de até 15 134 
dias sequenciais e se de acordo com o Capítulo V da Lei nº 8112/1990 e do Capítulo IX da Lei nº 135 
12.772/2012, ocorrerá nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2017/SECGESP, de 29 de agosto de 136 
2017. Art. 25. A solicitação de afastamento de docente No País ou Do País, com duração de mais de 137 
15 dias sequenciais, para fins de aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado ou pós-138 
doutorado, bem como para a participação em programas de cooperação com outras instituições, 139 
universitárias ou não, dependerá de prévia avaliação das instâncias pertinentes, de acordo com o 140 



 

 

Fluxograma 1.5.” Resolução nº 43/2017. 7. Criação da Comissão Permanente de Concursos. 141 
Retirado da pauta. 8. Outros assuntos. 8.1 A senhora Presidente informou que doravante, além das 142 
decisões dos Conselhos que tem sido efetuadas no Boletim de Serviço, atendendo recomendação da 143 
Comissão de Ética, as cartas convocatórias das sessões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos 144 
Superiores, e as respectivas atas aprovadas das sessões realizadas, serão publicadas nas páginas do 145 
CONSUN e do CONSEPE no site institucional. 8.2 Na sequência, informou que: i) foi recebido convite 146 
para a formatura do Curso de Biomedicina, que ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 19h, no Salão de 147 
atos da UFRGS; ii) Hoje, às 17h, haverá uma atividade do NAP em parceria com o DCE: Como você 148 
está?;  iii) No dia 21 de setembro haverá reunião extraordinária do Consun para apresentação do 149 
planejamento estratégico. 8.3 O conselheiro Gabriel do Santos informou que o DCE agradeceu a 150 
participação da Reitoria e das Pró-Reitorias na atividade USPanelão. A senhora Presidente parabenizou 151 
o DCE pela iniciativa. 8.4 O conselheiro Pedro Dal Lago informou as atividades da Proppg: criação de 152 
um seminário mensal sobre pesquisa, cujo primeiro evento ocorrerá no dia 28 de setembro, às 17h no 153 
teatro do prédio 2. No dia 25 de outubro ocorrerá o dia “C” da Ciência, com atividades em escolas e 154 
espaços públicos para divulgação de atividades científicas. 8.5 A senhora Presidente reforçou o convite 155 
para o evento na Assembleia Legislativa no dia 18 de setembro, às 9h, no Teatro Dante Barone. 8.6 O 156 
conselheiro Rodrigo Plentz manifestou preocupação com as notícias veiculadas nesta data, trazendo 157 
ao foco atividades nas universidades. A senhora Presidente ressaltou que é obrigação da autoridade 158 
investigar indícios que tenham sido reportados pelos órgãos de controle e outras representações. 8.7 O 159 
conselheiro Paulo Fontes registrou que a cidade de Porto Alegre sediou o 8º Congresso Brasileiro de 160 
Cirurgia do Fígado, Pâncreas e vias biliares, ocasião na qual foi fundada a Sociedade Brasileira de  161 
Cirurgia do Fígado, Pâncreas e vias biliares, com intensa participação de docentes da Universidade e 162 
participantes intermaciomais. Um dos residentes foi premiado com o melhor trabalho apresentado. A 163 
senhora Presidente solicitou o envio da notícia para a Ascom (comunicacao@ufcspa.edu.br) para 164 
divulgação e informou que houve alteração na linha editorial e que todos podem encaminhar notícias 165 
diretamente para a Ascom.  8.8 Sem outros assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença 166 
e a participação de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e vinte minutos. Para constar, eu, 167 
Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada 168 
pelos Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 169 
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