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Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta  1 

minutos, no Auditório Heitor M. Cirne Lima, 2º andar do  prédio nº 3 da Universidade Federal 2 

de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, realizou-se sessão do 3 

Conselho Universitário, com a presença de sua Magnificência a Reitora, Lucia Campos 4 

Pellanda, presidindo esta sessão, de sua Senhoria a Pró-Reitora de Planejamento, Alessandra 5 

Dahmer, compondo a mesa, dos senhores representantes titulares ou suplentes: Marta 6 

Quintanilha Gomes, Pedro Dal Lago, Aline Lins Camargo, Leandro Mateus Silva de Souza, 7 

Sandrine Comparsi Wagner, Elizabeth de Carvalho Castro, Aline Corrêa de Souza, Kellen 8 

Cristhinia Borges de Souza, Mirko Salomón Alva Sánchez, Mariane Borba Monteiro, Fabiana 9 

de Oliveira, Juliano Garavaglia, Mônica Maria Celestina de Oliveira, Luciano Costa 10 

Blomberg, Simone Morelo Dal Bosco, Tanira Alessandra Silveira Aguirre, Cheila Minéia 11 

Daniel de Paula, Helena Terezinha Hubert Silva, Dinara Jaqueline Moura, Aline de Souza 12 

Pagnussat, Helena Maria Tannhauser Barros, Alisia Helena Weis Pelegrini, Cleidilene Ramos 13 

Magalhães, Cristiane Valle Tovo, Catarina Bertaso Andreatta Gottschall, Marilda da Cruz 14 

Fernandes; dos senhores representantes eleitos titulares ou suplentes: Renata Padilha Guedes, 15 

Juliana Silva Herbert, Paulo Roberto Ott Fontes, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Ana Boff de 16 

Godoy, Simone Schneider Amaral, Rodrigo Della Méa Plentz, Sheila Tamanini de Almeida, 17 

Carla Maria De Martini Vanin,  Graziela Brusch Brinques, Pedro Bandeira Aleixo, Tânia 18 

Maria Rohde Maia, Clarissa de Antoni, Alice de Medeiros Zelmanowicz, Michel Pereira 19 

Oliveira, Eva Gomes Rosa, Thiago Seidel Monteiro, Felipe Grillo Pinheiro, Magno Carvalho 20 

de Oliveira, José Eduardo Winter, Rafaela Martins Alvariz, Maria Cláudia Moraes Leite, 21 

Giulia Souza da Costa, Gabriel Garcia, Atila Ferreira Tresohlavy, Tais Flôres Nunes 22 

Campagnoli, Tielly Leão Lara e Vladimir Giacomuzzi. A conselheira Ana Amélia Antunes 23 

Lima registrou presença sem direito a voto por motivo de férias. Ausências justificadas: Jenifer 24 

Saffi, Airton Tetelbom Stein, Débora Fernandes Coelho, Carolina Pereira Kechinski, Silvio 25 

César Cazella, Alcyr Alves de Oliveira Jr., Daniela Centenaro Levandowski, Vinicius Lunkes 26 

Cezar, Isabela Beraldi Esperandio e Diônio Roque Kotz. Ausências comunicadas: Gisele 27 

Alsina Nader Bastos, Aline Marcadenti de Oliveira e Mauriceia Cassol. Não compareceram os 28 

seguintes membros titulares: Márcia Rosa da Costa, Isabel Cristina Kasper Machado, Arlete 29 

Hilbig, Mariana Gonçalves Boeckel, Sandra Manoela Dias Macedo, Graciele Fernanda da 30 

Costa Linch, Sergio Luis Amantéa, Maria Eugênia Bresolin Pinto, Bruno Hochhegger, Ariel 31 

C. Bacchieri Farias, Kelton Leal Camargo e Letícia Neves Escobar. Convidados com direito a 32 

voz, sem direito a voto: Luciana Boose Pinheiro, Secretária de Gestão com Pessoas;  a docente 33 

Maria Paula Prates e os discentes Alessandra Luiza Tolentino da Silva, Jeisson da Silva 34 

Borges, Vito Lãn Silva e Maira Larissa Ramos da Rosa, do Coletivo Negro da UFCSPA 35 

(Coletivo Raça), em atenção ao item 7 da pauta; e a técnica Evelise Fraga de Souza Santos em 36 



 

 

relação ao item 8 da pauta. O conselheiro Gabriel Ramos dos Santos esteve presente à sessão, 37 

mas não registrou presença. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da sessão ordinária de 38 

09/11/2017. Sem manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi aprovada.  2. 39 

Aprovação do calendário referencial do CONSUN para 2018. Inicialmente, a senhora 40 

Presidente colocou em deliberação a manutenção do dia da semana e do horário das reuniões. 41 

A conselheira Elizabeth Castro sugeriu a manutenção do dia da semana e antecipação do 42 

horário para as 14 horas. Após indagação da conselheira Carla Vanin, a senhora Presidente 43 

informou que o turno da tarde foi escolhido para não sobrecarregar os conselheiros que têm 44 

atividades no turno noturno. Posto em votação, os conselheiros aprovaram a manutenção das 45 

sessões na segunda quinta-feira do mês, com início às 14h. Resolução nº 58/2017. A seguir, 46 

com relação aos meses de janeiro e fevereiro, foi deliberado que se houver demanda, a critério 47 

da senhora Presidente, serão convocadas as respectivas reuniões. Em continuidade, a senhora 48 

Presidente informou que em relação às faltas dos conselheiros às sessões, a previsão do 49 

Regimento Interno é de que o conselheiro perca o mandato com três faltas não justificadas, 50 

entretanto, como há titular e suplente, tem adotado o critério de considerar a representação 51 

quando o suplente comparece à reunião, mesmo que o titular não tenha comunicado sua 52 

ausência. O tema necessitará ser posteriormente normatizado. Contudo, destacou casos em que 53 

não comparecem nem o titular, nem o suplente. Citou os Departamentos de Pediatria e de 54 

Métodos Diagnósticos, cujos representantes não compareceram a nenhuma das reuniões, 55 

embora tendo sido avisados. Uma conselheira discente também se encontra na mesma situação, 56 

com cinco faltas. A senhora Presidente sugeriu que o CONSUN envie memorando aos 57 

Departamentos citados informando da importância da participação e que enviem 58 

representantes a partir de janeiro. Houve debate. No caso da discente faltante, a senhora 59 

Presidente informou que o suplente será designado titular. No caso dos Departamentos, será 60 

necessária a indicação de novos representantes. Os conselheiros manifestaram-se de acordo 61 

com as sugestões de providências. A conselheira Giulia da Costa informou que, 62 

independentemente do horário de início das sessões, alguns conselheiros discentes têm tido 63 

dificuldade para participação efetiva neste Colegiado em função dos períodos de aulas e de 64 

estágios. Informou a ocorrência de episódios delicados na tratativa com alguns professores em 65 

dias nos quais foi necessário faltar aulas, envolveram situações de constrangimento e não foi 66 

apontada alternativa para recuperação das atividades avaliativas aplicadas nos dias em que os 67 

discentes tiveram que faltar para vir às reuniões do CONSUN. Salientou que o aluno não sabe 68 

o que fazer nestas situações. Acredita que reflete um despreparo para lidar com a recente 69 

participação dos alunos nos espaços de debate e deliberação da Universidade. Os alunos 70 

compreendem que, no caso do CONSUN, sempre tiveram participação, mas que em um curto 71 

período de tempo houve aumento da participação dos discentes nos espaços de debate e 72 

deliberação como um todo. Embora compreendam a situação, acredita que os discentes devam 73 

ter a mesma oportunidade e facilidade de representar o seu segmento da mesma forma que os 74 

demais membros do Colegiado. Não considera justo que os alunos tenham a sua 75 

representatividade prejudicada por questões que são externas ao Conselho e por atitudes 76 

desarrazoadas. Propôs um memorando para dar publicidade a normativa existente, art. 12 § 77 

único do Regimento Interno, de que as atividades do Conselho terão precedência sobre outras 78 

atividades acadêmicas, dizendo que esta temática foi suscitada no Conselho e que é necessário 79 

que haja flexibilidade por parte dos docentes. No caso de atividades avaliativas, salientou ser 80 

importante que o docente aponte alternativas para não prejudicar a participação do aluno como 81 

discente e como membro do Conselho. A conselheira Alice Zelmanowicz sugeriu que quando 82 



 

 

os discentes forem organizar a participação dos seus representantes, que o suplente não esteja 83 

fazendo a mesma disciplina, pois desta forma reduzirá a possibilidade de que ambos tenham 84 

atividades de difícil troca. A discente Giulia da Costa informou que os discentes tomam este 85 

cuidado, e que, conforme dito pela senhora Presidente, será necessário alterar o Regimento 86 

Interno, pois o art. 27 prevê a perda do mandato com três faltas não justificadas. Enquanto não 87 

houver alteração, o memorando seria válido. A conselheira Helena Barros salientou que, 88 

embora a questão seja relevante, como cada vez mais o ensino se dá por meio de metodologias 89 

ativas, e é muito importante que o aluno negocie anteriormente com o professor de que não 90 

poderá assumir compromisso naquele dia, de metodologia ativa ou de se responsabilizar por 91 

alguma matéria, caso contrário haverá uma perda completa para o restante do grupo. Como 92 

docente, citou que passou por tal situação neste ano e foi necessário efetuar um rearranjo com 93 

prejuízo para os colegas, no sentido do material que estava sendo preparado por um grupo que 94 

não a avisou com antecedência e simplesmente não compareceu às atividades, alegando 95 

posteriormente que estavam no CONSUN. Como é conselheira, constatou que um aluno esteve 96 

na sessão, mas os demais não. Destacou que são questões delicadas e que o aluno perde um 97 

pouco da razão na discussão quando usa de estratagemas para mostrar ou não sua preparação 98 

em uma determinada matéria. A discente Giulia da Costa informou que no caso citado foi 99 

revelado desconhecimento sobre a normativa, que o aluno avisou anteriormente, mas o docente 100 

discordou de que havia previsão regimental para que o aluno perdesse a aula para participar 101 

do CONSUN, que o memorando seria preventivo. A senhora Presidente informou que se trata 102 

de uma questão preventiva, não aplicável ao caso citado pela conselheira Helena Barros, e 103 

questionou a plenária sobre a concordância na expedição do memorando. Destacou que o caso 104 

citado foi sobre questões específicas, mas que se houver casos recorrentes serão trazidos ao 105 

Conselho para deliberação. O conselheiro Felipe Pinheiro sugeriu que os discentes tenham 106 

dois suplentes. A senhora Presidente salientou que esta sugestão será analisada quando for 107 

discutida a proposta de revisão do Regimento Interno. 3. Homologação do resultado das 108 

eleições complementares para a CIS. A senhora Presidente informou que foi recebido o 109 

memorando nº 16/2017 da SecGesp com o resultado final das eleições complementares para a 110 

Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Técnicos-Administrativos (CIS), com as 111 

candidatas que concorreram às vagas de suplentes da mencionada comissão classificadas na 112 

seguinte ordem: Aline Willrich Comparsi, Maria Cláudia Moraes Leite e Martha Marques da 113 

Silva. A plenária homologou o resultado. Resolução nº 59/2017. 4. Indicação de presidência 114 

para bancas de concursos para docentes. Apresentados os processos, a plenária indicou os 115 

seguintes professores para presidirem as respectivas bancas de concursos: i) processo nº 116 

23103.006530/2017-65, área de Obstetrícia e Tocurgia do Departamento de Ginecologia e 117 

Obstetrícia: Carla Maria de Martini Vanin; ii) processo nº 23103.006583/2017-86, área de 118 

Avaliação Psicológica, com ênfase em Avaliação Psicológica Clínica, do Departamento de 119 

Psicologia: Adriana Jung Serafini; iii) processo nº 23103.005478/2017-20, área de 120 

Administração do Departamento de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas: Ana Cláudia Souza 121 

Vazquez. Resolução nº 60/2017. 5. Indicação de comissão para processo disciplinar 122 

discente. Processo nº 23103.006849/2017-91. A senhora Presidente informou sobre a 123 

necessidade de designação de comissão com três professores para apurar os fatos relatados no 124 

processo citado, de acordo com o Regulamento Disciplinar Discente em vigor. A plenária 125 

indicou os seguintes docentes, cujos três primeiros deverão ser designados por ato da Reitora 126 

e os demais constituirão cadastro de reserva: Paulo Gilberto Côgo Leivas, Aline Aver Vanin, 127 

Clarissa de Antoni, Aline Alves Veleda e Mariana Gonçalves Boeckel. Resolução nº 61/2017. 128 



 

 

6. Aprovação de revisão dos arts. 22 e 23 do Capitulo IV da Norma de Pessoal Docente, 129 

do formulário para solicitação de colaboração esporádica (anexo VI da norma) e 130 

respectivo fluxograma dos processos. Processo nº 23103.006331/2017-57, com parecer 131 

favorável da Câmara de Legislação e Normas. A senhora Presidente efetuou a leitura do texto 132 

proposto para a nova redação dos artigos 22 e 23 da Norma de Pessoal Docente, e que, em 133 

resumo, as modificações sugeridas objetivam maior clareza e celeridade desta modalidade de 134 

processo. Após debate e sugestões, a plenária aprovou as alterações propostas nos citados 135 

documentos e a redação final dos artigos 22 e 23 da Norma de Pessoal Docente da seguinte 136 

forma: Art. 22. As atividades de colaboração esporádica cuja retribuição pecuniária é 137 

permitida aos docentes em regime de Dedicação Exclusiva, conforme previsto em lei, deverão 138 

contemplar as áreas da especialidade do docente, desde que não interfiram no cumprimento 139 

de suas atribuições acadêmicas e contratuais, e aprovadas pela Chefia imediata ou Chefia do 140 

Departamento (assinatura no Formulário). Parágrafo único. Em caso de negativa por parte 141 

da Chefia imediata ou da Chefia do Departamento, ao docente cabe recurso encaminhado à 142 

assembleia departamental. Art. 23. Todas as atividades eventuais remuneradas exercidas 143 

pelos docentes em regime de Dedicação Exclusiva deverão ser solicitadas através do 144 

preenchimento de formulário próprio (anexo VI), de acordo com o fluxograma (anexo I, 145 

subitem 1.4) e obedecendo os seguintes prazos (Resolução CONSEPE n°71/2017): I. o docente 146 

deverá protocolar a solicitação à CPPD com antecedência de 30 (trinta) dias (corridos) da 147 

data da sessão do CONSEPE na qual será pautada a análise do processo. II. o docente poderá 148 

requerer a análise de seu processo em regime de urgência – se devidamente justificada e 149 

documentada – em até 5 (cinco) dias úteis antes da data de início da atividade. Resolução nº 150 

62/2017. A ordem do dia foi alterada para contemplar por último o ponto sete. 8. Relato sobre 151 

o IGC da UFCSPA. A senhora Presidente informou que a apresentação foi elaborada por 152 

Evelise Fraga. Inicialmente, informou de que forma se constitui o Sistema Nacional de 153 

Avaliação do Ensino Superior, cujo resultado é utilizado pelo INEP para o cálculo dos 154 

indicadores de qualidade. Ressaltou que o Enade é um componente essencial para este cálculo, 155 

comentando de que forma é instrumentalizado e quais são os relatórios emitidos. A seguir 156 

apresentou os resultados da UFCSPA no Enade de 2016 (composição das notas e faixa de 157 

conceito) e a tabela comparativa do período 2007 a 2016. Os cursos avaliados em 2016 foram: 158 

Enfermagem (5), Fisioterapia (5), Biomedicina diurno (5) e noturno (5), Farmácia (5), 159 

Nutrição (5), Fonoaudiologia (4) e Medicina (4). Na sequência, comentou sobre o Conceito 160 

Preliminar de Curso (CPC), o qual se constitui em elemento de referência nos processos de 161 

avaliação para subsidiar a renovação de reconhecimento dos cursos de graduação, ressaltando 162 

seus componentes de cálculo e pesos percentuais de cada dimensão. Em 2016, todos os cursos 163 

da UFCSPA avaliados tiveram conceitos na faixa 4. A dimensão “desempenho dos estudantes” 164 

possui um peso de 55% no conceito geral e está composta por “nota dos concluintes do Enade” 165 

(20%) e nota do indicador da diferença entre os desempenhos esperado e observado” (35%). 166 

Neste quesito, em quadro comparativo aos resultados de 2013, as notas padronizadas dos 167 

indicadores da diferença entre os desempenhos esperado e observado dos cursos de 168 

Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição e Fisioterapia tiveram redução. A seguir, apresentou 169 

o quadro comparativo do posicionamento do CPC dos cursos da UFCSPA em relação às 170 

demais instituições públicas e privadas no estado e no país e, finalizando, apresentou os 171 

componentes do Índice Geral de Cursos (IGC). O cálculo do IGC é feito com base na média 172 

ponderada dos CPC do último triênio, relativos aos cursos avaliados da instituição; média 173 

ponderada dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos 174 



 

 

pela Capes na última avaliação trienal disponível; e distribuição dos estudantes entre os 175 

diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu. As matrículas da 176 

graduação são apuradas com base no Censo da Educação Superior e as matrículas da pós-177 

graduação com base nos dados da Capes. O IGC da UFCSPA está na faixa de conceito 4. Para 178 

o cálculo do IGC de 2016, foram computados os Conceitos Preliminares dos seguintes cursos: 179 

Psicologia, Gastronomia, Medicina, Farmácia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição, 180 

Fisioterapia e Biomedicina (diurno e noturno). A senhora Presidente salientou que os 181 

indicadores são consequência da organização didático-pedagógica dos cursos, da infraestrutura 182 

da universidade, da elevação do bem-estar, que devem ser constantemente pensadas e 183 

aperfeiçoadas. Após manifestações dos conselheiros Cleidilene Magalhães, Evelise dos 184 

Santos, Rodrigo Plentz, Mariane Monteiro, a senhora Presidente informou que o tema será 185 

debatido nos diálogos e fóruns previstos para o próximo ano. A conselheira Alessandra 186 

Dahmer destacou a importância do IGC, também, na distribuição orçamentária às Instituições 187 

Federais. 9. Relato sobre captação de recursos e PEC 55. A senhora Presidente informou 188 

que se trata da emenda dos gastos. Citou edital recentemente contemplado à Profa. Cláudia 189 

Thompson cujas verbas serão descontadas do orçamento da instituição. Congratulou-se com a 190 

docente pela conquista, mas destacou o problema, que está sendo debatido junto à esfera 191 

competente, de dedução no orçamento. Esclareceu que o orçamento da instituição é fixo e os 192 

editais prospectados pelos docentes para programas específicos, cujas verbas sejam recebidas 193 

pela instituição, serão descontados em virtude desta emenda. 7. Comissão Permanente de 194 

Verificação das Autodeclarações Étnico-Raciais. A senhora Presidente efetuou breve 195 

histórico acerca da existência de legislação sobre o tema, ressaltando que foram efetuadas 196 

diversas reuniões durante o ano com o objetivo de estudar a forma de implementação, além de 197 

verificarem a experiência da UFRGS com o responsável naquela instituição. Ao final do 198 

estudo, a Reitoria, em conjunto com a Prograd e a Proext, concluiu que seria adequada a 199 

formação de uma comissão permanente para tratar das questões propositivas e atividades de 200 

formação, da qual seriam formadas subcomissões para avaliações específicas, tais como o SiSu 201 

e o concurso para servidores técnicos-administrativos cujo edital se encontra publicado. 202 

Informou que foi efetuada consulta à comunidade universitária sobre possíveis interessados 203 

em participar da comissão, que resultou na inscrição de seis docentes, sete técnicos-204 

administrativos e dezesseis discentes. Propôs que a comissão tenha dezesseis membros 205 

titulares e quatro suplentes. Para o SiSu, a subcomissão poderia ser composta por seis 206 

integrantes: dois docentes, dois técnicos e dois discentes. Tendo em vista o número de 207 

inscritos, propôs, finalmente, que sejam todos aceitos para o curso de formação, durante o qual 208 

poderão confirmar seu interesse em participar da comissão. A seguir, efetuou a leitura da lista 209 

de inscritos. Após esclarecimentos, a plenária acatou a sugestão, ficando a designação da 210 

comissão à cargo da Reitora, inclusive de membros externos, já que duas alunas inscritas são 211 

formandas. Resolução nº 63/2017. 10. Outros assuntos. 10.1 A senhora Presidente informou 212 

que foram recebidos convites para as formaturas dos cursos de Psicologia (01/12/2017), 213 

Fisioterapia (08/12/2017), Medicina (15/12/2017), Fonoaudiologia (16/12/2017) e 214 

Toxicologia Analítica (05/01/2018). 10.2 A convidada Luciana Pinheiro convidou os 215 

servidores para um café de final de ano no próximo dia vinte e um, às dezesseis horas, no 216 

terceiro andar do prédio dois. Os insumos serão trazidos pelos próprios servidores 217 

participantes. 10.3 O conselheiro Gabriel dos Santos informou que a Chapa Dois foi vencedora 218 

das eleições para o DCE e convidou os conselheiros para o evento de posse que ocorrerá no 219 

dia treze na Praça dos Cubos, área interna da instituição.  10.4 A senhora Presidente efetuou a 220 



 

 

leitura integral da nota expedida pelo Reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, intitulada 221 

“Um ano de ataques contra as Universidades Públicas Brasileiras”, publicada no último dia 222 

seis. A conselheira Ana de Godoy informou que se encontra no aguardo de sugestões dos 223 

conselheiros para a elaboração de nota de apoio da UFCSPA às Universidades Federais. 10.5 224 

A senhora Presidente encerrou a sessão ordinária às quinze horas e cinquenta e nove minutos, 225 

solicitando a permanência do conselheiros.  Sessão solene. Iniciada às dezesseis horas, a 226 

sessão solene teve como pauta única a homenagem aos servidores docentes e técnicos-227 

administrativos aposentados no ano em curso. Foram apresentados e homenageados os 228 

servidores aposentados: José Arnaldo de Alcântara, Antônio Francisco Maineri Brum, Cecília 229 

Dias Eich, Eleonora Liberato Petzhold, Paulo Franscisco Guerreiro Cardoso, Paulo Roberto 230 

Rostro Vianna, Sérgio Roberto Haussen e Roque Luiz Eich. O professor aposentado Sérgio 231 

Roberto Haussen, presente à sessão, recebeu certificado e um brinde especial, preparado pela 232 

SecGesp, das mãos do conselheiro Paulo Ricardo Gazzola Zen. Após cumprimentos, a Profa. 233 

Luciana Pinheiro, Secretária de Gestão com Pessoas, ressaltou que se trata de uma tradição da 234 

Universidade em homenagear os servidores que atuaram com tantos anos de dedicação à 235 

instituição. Salientou que o brinde especial trata-se de uma caixa de memórias onde constam 236 

fotos, recordações, depoimentos de colegas, para que os servidores aposentados levem consigo 237 

as boas lembranças da instituição. Complementou informando que as ações da Gestão em prol 238 

da qualidade de vida no trabalho envolverão todos os servidores, ativos e inativos, em eventos 239 

de integração que estão sendo preparados. A senhora Presidente homenageou a todos os 240 

servidores aposentados, em especial ao Prof. Haussen do qual teve o privilégio de ser aluna, e 241 

salientou que a Universidade é grande em função de todas as pessoas que a compõem e que 242 

colaboraram com a sua construção. Ressaltou que para os atos comemorativos ao aniversário 243 

de dez anos da Universidade, em 2018, será preparado um museu de memórias ativas dos 244 

colaboradores. Sem outros assuntos a tratar, agradeceu a presença e a participação de todos e 245 

encerrou a sessão às dezesseis horas e quinze minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, 246 

Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos 247 

Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 248 
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