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Aos vinte e  nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e dez 1 

minutos, no Teatro Moacyr Scliar, 3º andar do  prédio nº 2 da Fundação Universidade Federal de 2 

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

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

Campos Pellanda, presidindo esta sessão, de sua Senhoria a Vice-Reitora, Jenifer Saffi, compondo 5 

a mesa, dos senhores representantes titulares ou suplentes: Airton Tetelbom Stein, Débora 6 

Fernandes Coelho, Leandro Mateus Silva de Souza, Alessandra Dahmer, Sandrine Comparsi 7 

Wagner, Elizabeth de Carvalho Castro, Alessandra Dartora da Silva, Cabral Pavei, Mirko Salomón 8 

Alva Sánchez, Mariane Borba Monteiro, Fabiana de Oliveira,  Isabel Cristina Kasper Machado, 9 

Mônica Maria Celestina de Oliveira, Luciano Costa Blomberg, Simone Morelo Dal Bosco, Tanira 10 

Alessandra Silveira Aguirre, Cheila Minéia Daniel de Paula, Sandra Manoela Dias Macedo, 11 

Elizandra Braganhol, Aline de Souza Pagnussat, Helena M. Tannhauser Barros, Andrea Wander 12 

Bonamigo, Silvio Cesar Cazella e Alcyr Alves de Oliveira Jr.; dos senhores representantes eleitos 13 

titulares ou suplentes: Renata Padilha Guedes,  Paulo Ricardo Gazzola Zen, Aline Winter 14 

Sudbrack, Luzia Fernandes Millão, Simone Schneider Amaral, Rodrigo Della Méa Plentz, Carla 15 

Maria De Martini Vanin,  Sheila Bünecker Lecke, Graziela Brusch Brinques, Pedro Bandeira Aleixo, 16 

Tânia Maria Rohde Maia, Clarissa de Antoni, Eliana Márcia Da Ros Wendland, Michel Pereira 17 

Oliveira, Ariel Castro Bacchieri Farias, Thiago Seidel Monteiro, Felipe Grillo Pinheiro, Magno 18 

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

Maria Cláudia Moraes Leite, Giulia Souza da Costa, Lutiely Neves Parenza, Gustavo Simões 20 

Ferreira, Tais Flôres Nunes Campagnoli  e Vladimir Giacomuzzi. Ausência justificada: Vinícius 21 

Lunckes Cesar. Ausências comunicadas de membros titulares ou suplentes: Kellen Cristhinia 22 

Borges de Souza, Arlete Hilbig e sua suplente Gisele Nader Bastos, Mariana Gonçalves Boeckel, 23 

Maria Eugênia Bresolin Pinto, Ana Boff de Godoy e Átila Ferreira Tresohlavy. Membros titulares 24 

ausentes sem representação de substitutos ou suplentes: Arlete Hilbig, Mariana Gonçalves 25 

Boeckel, Graciele Fernanda da Costa Linch, Cristiane Valle Tovo, Catarina Bertaso Andreatta 26 

Gottschall, Marilda da Cruz Fernandes, Maria Eugênia Bresolin Pinto, Juliana Silva Herbert, Paulo 27 

Roberto Ott Fontes, Mauriceia Cassol, Gabriel Ramos dos Santos, Tielly Leão Lara, Andressa 28 

Hoffmann e Diônio Roque Kotz. Convidada com direito a voz, sem direito a voto: Evelise Fraga de 29 

Souza Santos. Pauta única: aprovação da prestação de contas ordinária anual e o Relatório de 30 

Gestão do exercício de 2017 da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 31 

Alegre. A senhora Presidente fez a apresentação, informando que o Relatório de Gestão do 32 

exercício de 2017 será apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como 33 

prestação de contas anual a que esta instituição está obrigada, nos termos do parágrafo único 34 

do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução 35 



 

 

Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 161 de 01 de novembro de 2017, 36 

Decisão Normativa TCU nº 163, de 06 de dezembro de 2017 e Portaria TCU nº 65, de 28 de 37 

fevereiro de 2018. Foi estruturado de modo a atender as exigências legais e  apresenta os 38 

resultados alcançados pelas unidades administrativas da Universidade, ao desenvolver suas 39 

ações e programas.  A estrutura do relatório de gestão foi definida pelo TCU no dia 1º de março 40 

de 2018 e, dada a extensão e detalhamento do relatório, o mesmo não pôde ser entregue com 41 

grande antecedência à Câmara de Planejamento, Orçamento e Gestão. Detalhou os itens que 42 

compõem a estrutura do relatório e passou a comentá-las. Quanto ao ambiente de atuação, 43 

informou que a UFCSPA obteve pontuação total de 3,763 no Índice Geral de Cursos (IGC), sendo 44 

considerada pelo MEC como a segunda melhor universidade do Rio Grande do Sul e a 17ª melhor 45 

do Brasil, em um total de 230 universidades avaliadas.  No quesito "graduação" do IGC, a 46 

universidade aparece como a melhor do Estado e a segunda melhor do país. Como parte do 47 

processo avaliativo imposto pela Lei do SINAES, a UFCSPA foi submetida, ainda em 2017, à 48 

avaliação de recredenciamento como universidade, tendo obtido o conceito máximo (5) nesta 49 

avaliação. A seguir, demonstrou em tabela a posição dos cursos de graduação da UFCSPA 50 

avaliados em 2016 (Biomedicina noturno, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem, 51 

Biomedicina diurno, Nutrição e Medicina) em relação aos demais cursos da saúde do País e do 52 

Estado do Rio Grande do Sul no Conceito Preliminar de Cursos. Na sequência, expôs as  diretrizes 53 

para as políticas de gestão: valorizar as pluralidades e promover a inclusão; promover o bem 54 

estar no trabalho; aprimorar e qualificar o processo de assistência ao corpo discente; incrementar 55 

a qualificação do corpo docente e técnico-administrativo, contribuindo para o aperfeiçoamento 56 

do trabalho e do atendimento institucional; ampliar os mecanismos de controle da gestão; 57 

realizar prestação de serviços, através de ações ensino, pesquisa e extensão, que promovam 58 

qualidade de vida à comunidade abrangida pela Instituição; ampliar a inserção da universidade 59 

no cenário internacional; ampliar canais de comunicação com a comunidade interna e a 60 

sociedade, possibilitando a transparência como prática de gestão; e realizar permanentemente 61 

a avaliação interna envolvendo o processo acadêmico e de gestão. Quanto ao planejamento 62 

estratégico, informou que contém sessenta e dois objetivos distribuídos em  nove eixos 63 

temáticos (Valorização das Pessoas; Gestão Baseada em Evidências; Otimização e 64 

Democratização dos Recursos; Ensino-aprendizagem; Interação Dialógica com a Sociedade; 65 

Pesquisa e Inovação; Articulação Ensino-pesquisa-extensão; Comunicação e Transparência e 66 

Internacionalização) e informou que a implementação do planejamento estratégico da Gestão 67 

2017-2021 está em fase inicial e que para o primeiro ano de gestão foi previsto o início ou 68 

execução de duzentas e oito ações relacionadas a cinquenta e um objetivos, e que foram iniciadas 69 

e/ou executadas 96,15% das ações projetadas. A seguir, comentou o desempenho orçamentário, 70 

destacando que do total de R$ 11.053.212,00 previstos para investimento, a UFCSPA recebeu 71 

apenas R$6.351.545,00 de limite para execução a partir do mês de agosto (agosto, setembro e 72 

final de outubro), o que corresponde a 57 % deste recurso. Do montante recebido, foram 73 

executados 6.206.242,69, ou seja, 97,71%. O saldo apontado, R$  4.701.667,00, deve-se à 74 

estrutura do relatório, que considera o valor total orçado, e não o total recebido (empenho 75 

liberado) e corresponde, em grande parte, à liberação tardia do “Limite para Empenho”. Na 76 

sequência, comentou os fatores intervenientes no desempenho orçamentário, informando que 77 

a maior dificuldade encontrada para execução do orçamento foi a falta da liberação integral de 78 

limite para empenho. Além disso, a liberação do percentual restante de limite orçamentário foi 79 

feita tardiamente (somente ao final de outubro), impossibilitando o planejamento e execução de 80 



 

 

novos processos de aquisição e contratação. Em 2017, as áreas demandantes se organizaram 81 

para um contingenciamento nos recursos para as despesas de custeio e investimento, mas não 82 

foi possível prever qual seria o percentual deste contingenciamento. Dado o cenário econômico 83 

vivido no exercício, a gestão da UFCSPA priorizou a prestação de serviços continuados, 84 

considerando também os contratos junto aos fornecedores para evitar a interrupção dos serviços 85 

que poderia prejudicar as atividades fim desta Universidade. O cenário econômico também levou 86 

a um aumento da necessidade de assistência estudantil. Considerando que a permanência é um 87 

dos itens de impacto na matriz orçamentária, a gestão não só respeitou os compromissos com 88 

os estudantes, mas também aumentou o número de discentes beneficiados com bolsas e 89 

manteve regularidade no pagamento dos bolsistas. Citou, ainda, que vários equipamentos de 90 

informática foram adquiridos, buscando o incremento da infraestrutura de tecnologia da 91 

informação da universidade e a melhoria das condições de trabalho dos servidores, com a 92 

substituição de computadores em salas de aula, laboratórios, salas de professores e ambientes 93 

administrativos. Com relação ao suprimento de fundos, informou que se trata de regime de 94 

adiantamento aplicável aos casos de despesa expressamente definidos em lei e que consiste na 95 

entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para fim de 96 

realizar despesas, que, pela excepcionalidade e critérios do Ordenador da Despesa e sob sua 97 

inteira responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, na forma 98 

da Lei n.4.320/64, precedido de processo licitatório ou dispensa de licitação, devido a 99 

necessidade da compra imediata. O controle de gastos implantado pela atual gestão gerou uma 100 

redução de 46% nos pagamentos realizados com o Cartão de Pagamento. Quanto ao 101 

desempenho operacional, a UFCSPA adota os indicadores desenvolvidos pelo TCU. No período 102 

de 2015 a 2017 os indicadores foram divididos em quatro categorias: a) indicadores de qualidade: 103 

buscam medir o grau de aderência da Instituição aos princípios da qualidade estabelecidos em 104 

suas metas estratégicas, os quais deverão estar em consonância com parâmetros superiores; b) 105 

indicadores de eficácia: buscam medir o alcance de metas da Instituição, mediante uma aferição 106 

de resultados que causam impacto na sociedade; c) indicadores de comparabilidade: pretendem 107 

demonstrar o aumento da demanda e as iniciativas para ampliar a disponibilidade de 108 

vagas/cursos, bem como sua relação com o número de matrículas efetivadas; d) indicadores de 109 

produtividade: dimensionam resultados mediante produtos acadêmicos disponibilizados à 110 

sociedade e que representam o esforço de seus docentes, com estudos e pesquisas relevantes e 111 

na relação entre recursos utilizados. No que se refere à Governança, com relação à gestão de 112 

riscos e controles internos, informou que a UFCSPA realizou, em 2016, a avaliação de potenciais 113 

riscos institucionais e das possibilidades de mitigação dos mesmos. Neste momento foram 114 

mapeados riscos biológicos, físicos, químicos e ergonômicos. Mapas de riscos dos laboratórios 115 

acadêmicos foram construídos e disponibilizados nos mesmos. Riscos ambientais também foram 116 

mapeados.  As atividades de controle na UFCSPA ocorrem de diversas maneiras, desde a análise 117 

de relatórios de ação, para verificação de procedimentos operacionais e necessidade de 118 

correções, até a análise pela Auditoria Interna de processos institucionais. Os controles adotados 119 

foram: em relação aos riscos biológicos,  fornecimento de EPIs, cabines de segurança biológica, 120 

medidas diretas para controle de vetores, serviço permanente de limpeza, controlado pela 121 

Prefeitura do Campus; em relação ao riscos físicos, fiscalização quanto ao uso de EPIs; em relação 122 

aos riscos químicos, fornecimento de respiradores com filtros nos laboratórios nos quais há 123 

necessidade de tal medida, controle do uso do EPIs, capelas de exaustão e de fluxo laminar; e em 124 

relação aos riscos ergonômicos: plano de manutenção corretiva e preventiva do sistema de 125 



 

 

ventilação e climatização, exigência de atendimento a normas de ergonomia na compra de 126 

mobiliário, adequação de lay-outs pela Assessoria de Engenharia. Quanto ao controle de práticas 127 

gerais e gerenciais de trabalho, foi efetuada a publicização do planejamento estratégico no site 128 

institucional; a disponibilização de documentos, procedimentos e instruções operacionais 129 

padronizadas; a publicação semanal do Boletim de Serviço na página institucional; a participação 130 

de servidores em grupos de trabalho para estabelecimento de inúmeros regramentos 131 

institucionais e da construção do planejamento estratégico; a consulta à comunidade interna 132 

quando do estabelecimento de alguns documentos institucionais (ex: Plano de Desenvolvimento 133 

Institucional – PDI, Política de Gestão de Riscos; Plano Diretor de Tecnologia da Informação, Plano 134 

de Segurança da Informação e Comunicação, entre outros); o monitoramento de contratos de 135 

prestação de serviços, aquisição de bens, dentre outros; e o regramento do uso do cartão 136 

corporativo para aquisição de gêneros alimentícios para aulas práticas nos cursos de graduação. 137 

Com relação ao item “pessoas”, destacou que o quadro de servidores da UFCSPA, em 2017, foi 138 

de 355 docentes e 199 técnicos. No período, 21 servidores de carreira foram egressos, em sua 139 

maioria por motivo de aprovação em novo concurso público. Salientou que o expressivo número 140 

de desligamentos por motivo de vacância (aprovação em outros concursos) afeta de forma 141 

extremamente negativa a força de trabalho da instituição, tendo em vista que estes servidores 142 

egressos, normalmente, contam experiência na UFCSPA e ainda, grande parte deles, contam com 143 

cursos de aperfeiçoamento realizados às custas da universidade. Devido à falta de autorização 144 

por parte do MEC para novas contratações, bem como o descumprimento de pactuações 145 

anteriormente realizadas, o quadro da força de trabalho da UFCSPA apresenta-se defasado em 146 

comparação com a quantidade ideal de servidores necessários para o atendimento das 147 

demandas da universidade, ainda mais levando-se em conta o cenário de crescimento e 148 

consolidação de novos cursos abertos nos últimos anos. Com relação ao consumo e ambiente, 149 

informou que foi realizada a ampliação do local para estacionamento de bicicletas no pátio 150 

interno, onde estão afixadas placas com dicas incentivadoras ao uso de bicicletas; houve 151 

diminuição do consumo de energia, principalmente em decorrência da substituição de lâmpadas 152 

e instalação de sensores de presença, nas dependências institucionais, assim como a mudança 153 

de comportamento das pessoas. Quanto à avaliação da economia de água e consumo total de 154 

energia, será possível estabelecer um comparativo mais fidedigno, a partir da elaboração dos 155 

relatórios trimestrais posteriores, que possibilitarão a comparação dos indicativos de consumo, 156 

entre períodos anuais semelhantes. Destacou, ainda, o crescimento da preocupação, do 157 

interesse e do envolvimento da comunidade acadêmica da UFCSPA com as práticas de 158 

sustentabilidade ambiental. Finalizando, citou outras importantes ações realizadas: a criação do 159 

Escritório de Projetos e da Comissão de Espaço Físico; o estudo para a implementação do RU; a 160 

organização da assistência estudantil, que conta com coordenador e assistente social; e o 161 

desenvolvimento da Política institucional de gerenciamento de resíduos. Encerrada a 162 

apresentação, o conselheiro Mirko Sánchez, relator do processo, efetuou a leitura integral do 163 

parecer da Câmara de Orçamento, Planejamento e Gestão, o qual foi previamente encaminhado 164 

a todos os conselheiros, e que resultou favorável à aprovação do processo. Na sequência, a 165 

senhora Presidente efetuou a leitura do Parecer da Coordenadoria de Auditoria Interna nº 166 

01/2018, com parecer favorável à apreciação desta prestação de contas pelo Conselho 167 

Universitário e pelos órgãos de controle. Aberta a palavra aos conselheiros, a Profa. Elizabeth 168 

Castro questionou se houve preparação prévia sobre possíveis licitações decorrentes da 169 

liberação tardia de verbas, antes comentada pela senhora Presidente, a qual lhe informou que 170 



 

 

os processos estavam preparados, mas algumas licitações foram frustradas. Além disso, com a 171 

falta de pessoal foi difícil deixar tudo pronto. Comentou que, para este ano, os recursos serão 172 

menores, e os processos sobre licitações de liberação tardia serão preparados tão logo possível. 173 

A conselheira Alessandra Dahmer complementou a informação salientando que houve 174 

planejamento prévio e muitos dos itens de capital foram recuperados, mas, em relação aos itens 175 

de custeio, ocorreram entraves burocráticos. A seguir, a Profa. Aline Sudbrack agradeceu pela 176 

instalação dos novos monitores em salas de aula, pois otimizou as atividades docentes. 177 

Encerrados os debates o tema foi posto em votação e a prestação de contas ordinária anual e o 178 

Relatório de Gestão do exercício de 2017 da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde 179 

de Porto Alegre foram aprovados por 48 (quarenta e oito) conselheiros, presentes no momento 180 

da votação, sem registro de votos contrários ou abstenções. Resolução nº 13/2018.  Na 181 

sequência, o Prof. Airton Stein convidou os presentes para a primeira edição do "Quintas-182 

ComPesq" de 2018, que ocorrerá nesta data às 17h no anfiteatro Heitor Masson Cirne,  quando 183 

abordará o planejamento de pesquisa na instituição. A seguir, a Profa. Jenifer Saffi destacou as 184 

comemorações do aniversário de dez anos da instituição, informando sobre o jantar por adesão 185 

que ocorrerá no dia seis de abril, cujo objetivo é o de promover a confraternização entre todos.  186 

Requisitou que as reservas sejam efetuadas até a próxima segunda-feira. Lembrou, ainda, que a 187 

Profa. Lucia Pellanda estará aniversariando em trinta de março, e convidou os conselheiros a lhe 188 

prestarem parabéns. A senhora Presidente agradeceu o carinho, a presença e a participação de 189 

todos, e encerrou a sessão às quinze horas. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, Secretária dos 190 

Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, será 191 

assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 192 
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