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Ata nº. 02/2018 
Sessão ordinária de 5 de abril de 2018 

 
 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no auditório Heitor 1 

Cirne Lima, 2º andar do prédio  n. 3 da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de 2 

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

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

esta sessão, de sua Senhoria a Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Débora 5 

Fernandes Coelho, compondo a mesa, dos senhores representantes titulares ou suplentes: 6 

Márcia Rosa da Costa, Leandro Mateus Silva de Souza, Sandrine Comparsi Wagner, Elizabeth de 7 

Carvalho Castro, Alisia Helena Weis Pelegrini, Cabral Pavei, Mirko Salomón Alva Sánchez, Mariane 8 

Borba Monteiro, Fabiana de Oliveira, Isabel Cristina Kasper Machado, Luciano Costa Blomberg, 9 

Simone Morelo Dal Bosco, Mariana Gonçalves Boeckel, Tanira Alessandra Silveira Aguirre, Cheila 10 

Minéia Daniel de Paula, Dinara Jaqueline Moura, Aline de Souza Pagnussat, Graciele Fernanda da 11 

Costa Linch, Cleidilene Ramos Magalhães, Cláudia de Souza Libânio, Catarina Bertaso Andreatta 12 

Gottschall, e Alcyr Alves de Oliveira Jr.; dos senhores representantes eleitos titulares ou 13 

suplentes: Renata Padilha Guedes, Juliana Silva Herbert, Paulo Roberto Ott Fontes, Paulo Ricardo 14 

Gazzola Zen, Ana Boff de Godoy, Luzia Fernandes Millão, Simone Schneider Amaral, Rodrigo Della 15 

Méa Plentz, Mauriceia Cassol, Carla Maria De Martini Vanin, Sheila Bünecker Lecke, Graziela 16 

Brusch Brinques, Pedro Bandeira Aleixo, Tânia Maria Rohde Maia, Clarissa de Antoni, Alice de 17 

Medeiros Zelmanowicz, Michel Pereira Oliveira, Thiago Seidel Monteiro, Felipe Grillo Pinheiro, 18 

Magno Carvalho de Oliveira, Kelton Leal Camargo, Camila Tondolo Romero, Isabela Beraldi 19 

Esperandio, Maria Cláudia Moraes Leite, Giulia Souza da Costa, Luis Fillipy Furtunato, Gabriel 20 

Garcia, Átila Ferreira Tresohlavy, Tais Flôres Nunes Campagnoli e Diônio Roque Kotz. Ausências 21 

justificadas: Alessandra Dahmer e sua substituta Evelise Franga de Souza Santos, Mônica Maria 22 

Celestina de Oliveira e seu suplente Otávio Neves da Silva Bittencourt, Helena Maria Tannhauser 23 

Barros, Cristiane Valle Tovo e Vinícius Lunckes Cesar. Ausências comunicadas de membros 24 

titulares ou suplentes: Kellen Cristhinia Borges de Souza e Otávio Neves da Silva Bittencourt. 25 

Membros titulares ausentes sem representação de substitutos ou suplentes: Airton Tetelbom 26 

Stein, Arlete Hilbig, Marilda da Cruz Fernandes, Maria Eugênia Bresolin Pinto, Ariel Castro 27 

Bacchieri Farias, Tielly Leão Lara, Andressa Hoffmann e Vladimir Giacomuzzi. ORDEM DO DIA. 1. 28 

Aprovação das atas das sessões ordinárias de 07/12/2017 e 08/03/2018; e das atas das sessões 29 

extraordinárias de 22/03/2018 e 29/03/2018. Com relação à ata de 07/12/2017, foi retificado o 30 

sobrenome de Mariane Monteiro e incluídas as alterações citadas pelos discentes Gabriel Garcia 31 

e Vitor Classmann na sessão de 08/03/2018. Com relação à ata de 29/03/2018, Isabela 32 

Esperandio solicitou correção do ano citado na linha 41 para 2018. A senhora Presidente reforçou 33 

o pedido de que solicitações de alterações nas atas sejam enviadas com antecedência à sessão, 34 

para que possam ser procedidas pela Secretaria dos Conselhos. Sem outras manifestações 35 



 

 

prévias ou expressas nesta sessão, as atas das sessões de 07/12/2017, 08/03/2018, 22/03/2018 36 

e 29/03/2018 foram aprovadas. 2. Aprovação da proposta de portaria para disciplinar a relação 37 

das empresas juniores com a UFCSPA. Processo nº 23103.006612/2017-18. A senhora 38 

Presidente convidou a relatora Ana de Godoy para a leitura do parecer favorável da Câmara de 39 

Legislação e Normas, previamente encaminhado aos conselheiros. A Profa. Ana de Godoy 40 

efetuou esclarecimentos sobre o histórico do processo e procedeu à leitura do parecer. Após, 41 

destacou que os processos devem obedecer ao fluxo regulamentar antes de serem 42 

encaminhados à Câmara, passando por todas as instâncias pertinentes. Sem outras 43 

manifestações, a senhora Presidente propôs a votação e a proposta foi aprovada. Resolução nº 44 

14/2018. 3. Aprovação do projeto pedagógico do Curso de Preceptoria em Medicina de Família 45 

e Comunidade. Processo nº 23103.006904/2017-42. A senhora Presidente convidou a relatora 46 

Simone Dal Bosco para a leitura do parecer favorável da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, 47 

previamente encaminhado aos conselheiros. A Profa. Simone Dal Bosco efetuou o histórico do 48 

processo e procedeu à leitura do parecer, com sugestões de adequações cumpridas pelo 49 

interessado. Sem outras manifestações, a senhora Presidente propôs a votação e a proposta foi 50 

aprovada. Resolução nº 15/2018. 4. Aprovação da contratação de fundação de apoio para 51 

gestão administrativa e financeira do Plano de Trabalho “Ações de engajamento no trabalho 52 

para lideranças no Senado Federal Brasileiro”. Processo nº 23103.001478/2018-31, com parecer 53 

favorável da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Pró-Reitoria de Planejamento, de 54 

acordo com a Nota Técnica nº 06/2018 da Coordenação de Convênios, previamente 55 

encaminhados aos conselheiros. A senhora Presidente convidou o Coordenador de Convênios, 56 

Magno de Oliveira, para a leitura da Nota Técnica. O conselheiro Magno de Oliveira apresentou 57 

o processo e efetuou a leitura da Nota Técnica. Sem outras manifestações, a senhora Presidente 58 

propôs a votação e a proposta foi aprovada. Resolução nº 16/2018. 5. Organograma da UFCSPA. 59 

A senhora Presidente apresentou aos conselheiros a visão geral do organograma atual e a 60 

proposta de mudanças: incluir a “Comissão de Ética” como órgão autônomo;  alterar a 61 

denominação da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários para “Pró-Reitoria de 62 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis”; alterar a denominação de “Núcleo de Eventos e 63 

Assuntos Culturais” para “Núcleo Cultural” sob a Coordenação de Extensão e Cultura; e alterar a 64 

denominação da Secretaria de Gestão com Pessoas para “Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas”; 65 

excluir os Departamentos de Desenvolvimento de Pessoas, Concursos e Contratações e Atenção 66 

à Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho; e incluir “Coordenação de Estratégias e 67 

Inovação em Gestão de Pessoas” e “Departamento de Bem-estar, Saúde e Segurança no 68 

Trabalho” como seus órgãos subordinados. Esclareceu que houve pedido de inclusão por parte 69 

da Comissão de Ética e que os demais ajustes se tratam de adequações necessárias, tendo em 70 

vista melhor adequação das competências da Pró-Reitoria de Extensão e, com relação à SecGesp, 71 

já havia sido deliberado que a Secretaria de Gestão com Pessoas passaria a ser um órgão de Pró-72 

Reitoria. A conselheira Sandrine Wagner solicitou esclarecimento do porquê a gestão é “com” 73 

pessoas ao invés “de” pessoas. A senhora Presidente esclareceu que é uma questão semântica, 74 

de acordo com os estudiosos da área, de que a gestão “com pessoas” é participativa. A seguir, 75 

informou que a estrutura da Secretaria foi organizada, com a designação de duas pessoas bem 76 

qualificadas para apoio das atividades e duas pessoas para a coordenação, e que, com o concurso 77 

em vigor, poderá ser designada mais uma pessoa, pois o Departamento de Administração de 78 

Pessoas possui insuficiência de recursos humanos para atender as demandas. A conselheira 79 

Isabela Esperandio questionou se as atividades em relação aos concursos permanecerão com a 80 



 

 

Progesp, ao que a senhora Presidente informou que sim. O conselheiro Mirko Sánchez 81 

questionou se foi efetuada análise dos custos financeiros em relação à alteração da SecGesp para 82 

Progesp. A senhora Presidente esclareceu que não haverá alteração nas CDs e FGs porque a 83 

Secretaria já tinha a destinação da gratificação para pró-reitoria, mas que ainda não havia sido 84 

usada. O conselheiro Rodrigo Plentz lembrou que esta alteração deverá ser contemplada no 85 

Estatuto e no Regimento Geral. A senhora Presidente informou que foi efetuada consulta ao MEC 86 

e a orientação é de que seja feita a mudança e encaminhada ao MEC em data futura, antes do 87 

próximo recredenciamento. Providenciará a inclusão do tema na próxima sessão ordinária do 88 

Conselho Universitário, com a alteração das atribuições das citadas pró-reitorias. A conselheira 89 

Juliana Herbert observou que a Coordenação de Estratégia e Inovação em Gestão deveria ser 90 

“com” pessoas. A senhora Presidente se manifestou de acordo e, a seguir, iniciou relato sobre as 91 

alterações procedidas na área. Informou que conforme o mapeamento estratégico da gestão 92 

apresentado ao Conselho, o ponto central é da valorização das pessoas. Que o trabalho foi 93 

iniciado em 2017 com o mapeamento de competências, setores e processos, culminando com 94 

consultoria específica em janeiro de 2018 para avaliação e apresentação desta proposta. 95 

Detalhou as competências dos órgãos componentes da Progesp e as principais ações 96 

programadas. Informou que o objetivo da Coordenação Estratégica é de compor um núcleo de 97 

produção intelectual. Destacou que os processos da área são extremamente técnicos e 98 

regulamentados. Informou que a Profa. Ana Vazquez prestou consultoria para avaliação da 99 

proposta da Gestão para a organização da área e que, em decorrência de sua competência 100 

técnica, estaria recomendada ao cargo de Pró-Reitora de Gestão com Pessoas. A conselheira 101 

Elizabeth Castro manifestou preocupação com as questões de saúde, cujas perícias devem ser 102 

feitas na UFRGS, questionando se há previsão de realização na UFCSPA. A senhora Presidente 103 

informou que não é possível a contratação de médico e enfermeiro do trabalho e que o convênio 104 

com a UFRGS será renegociado. A conselheira Elizabeth Castro comentou que para a atribuição 105 

de exercícios domiciliares aos alunos, em afastamento por questões psicológicas, são aceitos 106 

atestados médicos externos. Questionou se há previsão de instauração de comissão interna para 107 

esse assunto, tendo em vista que não existe critério de avaliação desse tipo de afastamento. A 108 

senhora Presidente informou que não poderá ser formada comissão de atendimento, por tratar-109 

se de desvio de suas atribuições. O NAP estudará as ações possíveis em conjunto com a Proext. 110 

Manifestou que a SecGesp exerceu um importante papel sobre a integração e fortalecimento das 111 

relações, contudo ao longo do tempo foi constatado que alguns processos muito técnicos 112 

também demandavam atenção. Por esta razão, no mapeamento de competências, foi pensado 113 

um perfil mais técnico para a Pró-Reitoria. Houve sugestão de desmembramento das questões 114 

de relações institucionais das demais atividades da Progesp, contudo a Profa. Luciana Pinheiro, 115 

que atuou muito bem nesta área, não quis participar deste projeto, de formação de uma 116 

Secretaria de Relações Institucionais. Encerrada a apresentação, a senhora Presidente retomou 117 

a proposta de alteração no organograma e propôs a votação. As alterações foram votadas e 118 

aprovadas por unanimidade dos conselheiros presentes. Resolução nº 17/2018. 6. Outros 119 

assuntos. 6.1 O Prof. Paulo Fontes registrou que, em relação à comemoração dos dez anos e 120 

sobre a valorização dos ex-alunos, o ex-aluno e ex-residente da cirurgia, Airton Schneider, 121 

defendeu memorial para professor titular da UFRGS e em sua apresentação enalteceu a UFCSPA. 122 

Manifestou possibilidade de estabelecimento de um convênio ou parceria entre as instituições 123 

para  treinamento dos alunos em cirurgia robótica. 6.2 A senhora Presidente informou que foi 124 

entregue um botton  UFCSPA alma mater para um representante da turma de 1968, que neste 125 



 

 

ano comemorará cinquenta anos de formatura. Também há o projeto da Proext “Bem-vindo de 126 

volta” que promoverá outras ações. A seguir informou que a instituição encontra-se 127 

recepcionando o fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação do Estado, que iniciou 128 

nesta data com palestra do Prof. Odir Dellagostin, da FAPERGS. 6.3 A conselheira Isabela 129 

Esperandio atualizou os conselheiros sobre o andamento do Plano Institucional de 130 

Internacionalização, que está direta ou indiretamente vinculado ao edital da Capes para fomento 131 

da internacionalização a nível de pós-graduação, salientando que, como o citado edital teve o 132 

prazo estendido para o mês de maio, o plano será melhor revisado antes da submissão ao 133 

Conselho. 6.4 O conselheiro Gabriel Garcia ressaltou que no dia sete será comemorado o Dia 134 

Mundial da Saúde e que o Centro Acadêmico do Curso de Medicina promoveu o primeiro Café 135 

com Prosa, com o tema primeira reforma sanitária, se vale a pena defender o SUS. Destacou que 136 

o Centro Acadêmico continuará promovendo eventos com outras temáticas e convidou a todos 137 

para participarem de todas as ações alusivas aos eventos. 6.5 A conselheira Mauriceia Cassol 138 

convidou a todos a participarem das atividades em comemoração ao Dia Mundial da Voz, no dia 139 

dezessete de abril, das 18h às 20h30min, no Teatro Moacyr Scliar, com palestra sobre o 140 

enfrentamento do medo de falar em público, estratégias de enfrentamento, e aspectos 141 

neurofisiológicos decorrentes. No final, haverá um pocket show musical com alunos da 142 

instituição. 6.6 A conselheira Débora Coelho informou que no dia cinco de maio ocorrerá a 143 

segunda edição do programa UFCSPA Acolhe, comemorativo ao aniversário da instituição, 144 

informando que o formulário de consulta sobre a proposição de ações já foi distribuído para 145 

todos os setores, a fim de possibilitar a construção do mapa de atividades do evento. 6.7 Sem 146 

outros assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e 147 

encerrou a sessão às quinze horas. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos 148 

Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, será assinada pela 149 

senhora Presidente desta sessão e por mim. 150 

 
 
 

Lucia Campos Pellanda 
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Miriam Bortolaci 
Secretária 


