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Ata nº. 01/2019 
Sessão ordinária de 14 de fevereiro de 2019 

 
Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no 1 

Anfiteatro Heitor C. Lima,  2º andar do  prédio nº 3 da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 2 

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

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

Senhoria a Vice-Reitora, Jenifer Saffi, e a Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolaci, 5 

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

Débora Fernandes Coelho, Leandro Mateus Silva de Souza, Evelise Fraga de Souza Santos, Ana Cláudia 7 

Souza Vazquez, Helena Schirmer, Juliana Trevisan da Rocha,  Ana Amélia Antunes de Lima, Cabral 8 

Pavei, João Vinícius Batista Valença, Lisiane De Rosa Barbosa, Ricardo Yudi Akiyosh, Raphael Maciel 9 

da Silva Caballero, Liana Lisboa Fernandez, Valdeni Terezinha Zani, Mayte Raya Amazarray, Marla 10 

Nasciso Godoi Biajoli, Vivian Caetano Bochi, Tiago Franco de Oliveira, Vanessa Suñe Mattevi, Bruno 11 

Manfredini Baroni, Helena Maria Tannhauser Barros, Cleidilene Ramos Magalhães, Cláudia de Souza 12 

Libânio, Marilda da Cruz Fernandes, Alcyr Alves de Oliveira Jr., Alethea Gatto Barschak, Paulo Roberto 13 

Ott Fontes, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Ana Boff de Godoy, Rodrigo Della Méa Plentz, Mauriceia 14 

Cassol, Carla Maria De Martini Vanin, Clarice Kras Borges da Silveira, Pedro Bandeira Aleixo, Manon 15 

Rohde Schmitt, Eva Gomes Rosa, Vinicius Lunkes Cezar, Magno Carvalho de Oliveira, Kelton Leal 16 

Camargo, Rafaela Martins Alvariz, Isabela Beraldi Esperandio, Maria Cláudia Moraes Leite, Giulia 17 

Souza da Costa e Betânia de Souza Ponce. Ausências justificadas (membros titulares ou suplentes): 18 

Carine Raquel Blatt, Marcelo Menna Barreto Schwancke, Adriana Seixas, Adriana Aparecida Paz, 19 

Luciana Suarez Grzybowski, Aline de Souza Pagnussat, Cícero Armídio Gomes Dias, Silvio César 20 

Cazella, Cristiane Valle Tovo, Juliana Silva Herbert, Sheila Bünecker Lecke, Liane Nanci Rotta, Clarissa 21 

de Antoni, Lucia Marques Stenzel, Eduardo José Centeno de Castro, Fabiana de Oliveira e  Catarina 22 

Bertaso Andreatta Gottschall. A docente Thatiane Alves Pinoschi Alva compareceu como convidada. 23 

Não compareceram os seguintes membros titulares ou seus respectivos suplentes: Márcia Rosa da 24 

Costa, Adriana Maisonnave Raffone, Graciele Fernanda da Costa Linch, Maria Eugênia Bresolin Pinto, 25 

Simone Schneider Amaral (como representante do Departamento de Farmacociências), Tânia Maria 26 

Rohde Maia, Alice de Medeiros Zelmanowicz, Felipe Grillo Pinheiro, Luis Fillipy Furtunato, Gabriel 27 

Garcia, Gustavo Simões Ferreira, Tielly Leão Lara e Diônio Roque Kotz. A senhora Presidente deu as 28 

boas-vindas aos novos Conselheiros, Coordenadores de Cursos de Graduação, agradecendo pela sua 29 

disponibilidade em assumir os respectivos encargos. A seguir, deu início à Ordem do dia:  1. 30 

Aprovação da ata da sessão ordinária de 06/12/2018. Sem manifestações prévias ou expressas nesta 31 

sessão, a ata foi aprovada. 2. Planejamento das sessões do CONSUN: observação das regras do 32 

Regimento Interno. A senhora Presidente comentou brevemente os pontos destacados por ocasião 33 

do envio da pauta aos conselheiros, reforçando a recomendação para que façam a leitura integral do 34 

Regimento Interno que se encontra disponível na página institucional 35 

(https://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/020.pdf). Enfatizou, ainda, que os 36 

conselheiros se organizem para enviar os temas objeto de pauta com a antecedência regulamentar, 37 

evitando-se o envio de matérias na data de realização das sessões. 3. Ratificação de atos da 38 

https://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/020.pdf


 

 

presidente ad referendum do CONSUN. Após breves esclarecimentos, foram ratificados os atos de 39 

indicação de bancas de concursos para docentes nos processos nºs 23103.006844/2018-49, 40 

23103.007508/2018-13 e 23103.004710/2018-93, e de aprovação de revisão dos formulários Anexo 41 

III, A e C, da Norma de Pessoal Docente, relativos a estágio probatório de docentes, no processo nº 42 

23103.006138/2018-05. A Profa. Ana Vazquez esclareceu que a proposição de alteração dos 43 

formulários se refere a inserção de dados objetivos para otimizar o trabalho das CADs, pois a 44 

documentação precisa ser clara sobre a realização da avaliação. A docente Clarice Kras comentou que 45 

também foi alterado o critério sobre notas. Resolução nº 01/2019. 4. Informe sobre MEC, MCTIC: 46 

panorama Governamental. A senhora Presidente comentou as perspectivas para 2019 sob os 47 

aspectos material (orçamento, controle) e simbólico (narrativas conflitantes e autonomia). Informou 48 

a atual composição do MEC, do MCTIC e do Ministério da Saúde, informando aos conselheiros quem 49 

são os seus principais gestores, com breve resumo sobre as ações iniciais propostas. Relatou o 50 

conteúdo do Ofício-Circular que dispõe sobre o processo de consulta para a composição da lista 51 

tríplice para escolha de reitores. Informou que o assunto será discutido quando ocorrer a revisão do 52 

Estatuto e do Regimento Geral. Em relação ao orçamento, informou que houve aumento para a 53 

UFCSPA no ano em curso, em função da melhora dos indicadores da UFCSPA na matriz OCC. O 54 

orçamento será monitorado pelo Governo Federal e a parcela relativa ao Reuni será retirada da 55 

composição em 2020. A seguir, destacou as iniciativas em relação à Capes e ao CNPq; retomou as 56 

restrições orçamentárias impostas pela EC 95/2016; e passou a palavra à Profa. Jenifer Saffi que 57 

efetuou relato sobre a tramitação de Projetos de Lei de Fundos Patrimoniais e informou que a 58 

Comissão de Ciência e Tecnologia da Andifes definiu uma agenda com o Presidente da Câmara dos 59 

Deputados para derrubar o veto sobre a isenção fiscal; definir critérios para a utilização de fundos; 60 

propor regulamentação para o marco legal e políticas de inovação. Salientou que a fundação de apoio 61 

poderá gerir o fundo mas não compô-lo. Na sequência, a senhora Presidente relembrou o art. 207 da 62 

Constituição Federal de 1988, que trata da autonomia das universidades, e recente decisão do STF, 63 

no julgamento da ADPF 548, que veda o abuso de intervenção. A seguir, destacou as questões 64 

simbólicas pertinentes à mídia, com manifestações de oposição à universidade pública, e salientou a 65 

importância de uma campanha de esclarecimento onde se demonstre o valor da universidade em 66 

relação ao aumento da eficiência, da preservação dos saberes, e que se trata de um patrimônio da 67 

sociedade brasileira. Em continuidade, apresentou um vídeo sobre o tema, produzido pela Andifes, 68 

salientando que a citada Associação pretende editar outra versão com a participação das 63 69 

universidades. Destacou a importância de se demonstrar para a sociedade a relevante contribuição 70 

das universidades e que é importante manter a interlocução com todos os segmentos. Citou a 71 

relevância do programa “UFCSPA Acolhe” nesse processo e informou que, neste ano, o Plano de 72 

Desenvolvimento Institucional - PDI será amplamente discutido com a comunidade. Finalizou 73 

ressaltando que este será um ano desafiador, com muitas mudanças, onde se reforçará o papel de 74 

cada um para contribuir com a universidade. Ressaltou que uma série de normativas têm sido 75 

implementadas e que as recomendações dos órgãos de controle são muito firmes. O Prof. Rodrigo 76 

Plentz sugeriu que seja ampliada a divulgação das ações e o contato com a comunidade, com 77 

marketing virtual de experiências práticas de laboratório. A senhora Presidente informou que será 78 

feita uma enquete interna para estabelecer a forma de fixar o nome da universidade. A Profa. Jenifer 79 

Saffi destacou que o edital de bolsas atende à área de comunicação. A técnica Rafaela Alvariz sugeriu 80 

que seja feita prestação de serviços à comunidade. A senhora Presidente destacou que a Clínica da 81 

Família terá impacto positivo nesse quesito. A seguir, comentou sobre o trabalho realizado na Casa 82 

de Apoio Madre Ana para pacientes em espera de tratamento, que é muito bem estruturada, e a 83 

possibilidade de inserção dos alunos de diferentes cursos para atuar com os pacientes. A Profa. 84 

Clarice Kras comentou que alunos do Curso de Nutrição atuam nessa Casa de Apoio. Em continuidade, 85 



 

 

a senhora Presidente informou que a direção da Irmandade Santa Casa (ISCMPA) está bastante 86 

alinhada com a UFCSPA. A Profa. Jenifer Saffi complementou informando, que, o setor de 87 

comunicação da ISCMPA estaria disponível para divulgar ações conjuntas das duas instituições. O 88 

Prof. Airton Stein ressaltou que também as parcerias com instituições internacionais são relevantes, 89 

assim como o posicionamento da UFCSPA em diferentes rankings. A Profa. Jenifer Saffi informou que 90 

será feita a candidatura da instituição em dois sistemas internacionais de indicadores.  A seguir, a 91 

senhora Presidente informou que o ano letivo terá início no dia 25 de fevereiro com atividades para 92 

os docentes na parte da manhã, seguidas de palestra do Prof. Robert Janett (Harvard University) 93 

sobre “Atenção Primária no Ensino para a Saúde”, e recepção aos alunos na parte da tarde, com 94 

palestra final do Prof. Robert Janett intitulada “Experiências de um Médico de Família ao Redor do 95 

Mundo”. O Prof. Paulo Fontes comentou especificidades da Residência Médica e sugeriu reunião com 96 

os residentes. O Prof. Airton Stein salientou que as questões têm sido abordadas na COREME e que 97 

o cenário atual de formação é muito mais competitivo. A senhora Presidente colocou-se à disposição 98 

e informou que será feito acolhimento para os residentes. Destacou que a ISCMPA efetuou reunião 99 

para apresentação de seu plano estratégico, que estaria alinhado ao PDI da UFCSPA. Comemorou o 100 

fato de que a formatura da Residência Médica será o evento de reabertura do Salão Nobre, o qual 101 

teve um custo de reforma 1/3 menor do que o previsto. O Pró-Reitor Leandro de Souza informou que 102 

a maioria dos itens reformados não são visíveis, tais como telhado, parte elétrica e sistema de 103 

sonorização. Com relação a esse ponto de pauta, foram efetuadas as seguintes manifestações e 104 

sugestões: i) O Prof. Airton Stein reforçou a importância da mobilização dos cursos de pós-graduação 105 

para reforçar as ações que serão feitas para demonstrar a contribuição da instituição para a 106 

sociedade. ii) A Profa. Clarice Kras sugeriu a divulgação junto aos Cursos e que poderiam ser 107 

programadas visitas aos laboratórios e demais dependências. A senhora Presidente informou que 108 

existe um projeto nesse sentido. iii) A Profa. Helena Barros refletiu que o entusiasmo tem relação 109 

com a capacidade de se gerar emoção nas pessoas e sugeriu a criação de uma frase, ou hino ou 110 

bandeira, que identifique a instituição, propondo que seja trabalhado para lançamento no dia 25 de 111 

maio. Sugeriu, ainda, que seja dada formalidade aos atos e situações que evidenciem conquistas. iv) 112 

O Prof. Paulo Fontes sugeriu que seja obrigatória a presença dos alunos na apresentação de teses. v) 113 

A senhora Presidente destacou que os cursos recentemente implantados (Física Médica, Gestão em 114 

Saúde, Informática Biomédica, Química Medicinal, Tecnologia em Alimentos) são pouco conhecidos 115 

da sociedade e dos alunos do ensino médio. Sugeriu que as Coordenações promovam ações durante 116 

o ano para ampliar as possibilidades de conhecimento. Como resultado das ações, ocorrerá a 117 

melhoria dos indicadores, com maior retenção e menor evasão de alunos. vi) A Profa. Lisiane Barbosa 118 

sugeriu que se intensifique a identificação da instituição nos locais de estágio para melhorar a fixação 119 

da imagem junto à sociedade. 5. Ratificação da aprovação do Relatório de Gestão 2017 da FMRS. O 120 

técnico Magno de Oliveira, Coordenador da Câmara de Planejamento, Orçamento e Gestão (CPOG), 121 

informou que se trata do relatório da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a qual atua como 122 

fundação de apoio à UFCSPA mas ainda não realizou nenhum projeto. A ratificação da aprovação do 123 

relatório de gestão seria necessária para a manutenção da condição de fundação de apoio. Sem 124 

outras manifestações, a ratificação da aprovação do Relatório de Gestão 2017 da FMRS foi posta em 125 

votação e aprovada por unanimidade dos conselheiros. Resolução nº 02/2019.  O Prof. Rodrigo Plentz 126 

sugeriu que a FMRS seja convidada a fazer uma apresentação para os professores da UFCSPA. 6. 127 

“UFCSPA Acolhe”. Na sequência, a Profa. Débora Coelho apresentou a agenda do “UFCSPA Acolhe”, 128 

terceira edição, que será realizado no dia 25 de maio, último dia de exposição do Museu de Anatomia, 129 

que ocorrerá de 14 a 25 de maio, e salientou as seguintes etapas: reunião com a Ascom para a 130 

divulgação; contatos com os Coordenadores de Cursos para convite às instituições parceiras (algumas 131 

já confirmadas, como SESC e FIERGS); envio de um pré-convite (save the date); aplicação mínima de 132 



 

 

recursos financeiros com máximo envolvimento da comunidade interna.   7. Assuntos Gerais. 7.1 A 133 

técnica Evelise Fraga informou que no mês de abril ocorrerá o lançamento do SEI (Sistema Eletrônico 134 

de Informações), recurso que substituirá os processos em expedientes físicos ao longo do tempo, e 135 

que no decurso do mês de março os servidores de diferentes áreas serão convidados para os cursos 136 

de capacitação. Na próxima semana será realizada uma capacitação prévia sobre o projeto-piloto 137 

desenvolvido para testagem do sistema.  7.2 A Profa. Jenifer Saffi informou que o Escritório de 138 

Internacionalização, em parceria com o consórcio PONCHO, realizará no dia 22 de fevereiro o 139 

"PONCHO Info Day", encontro aberto a toda a comunidade e que será conduzido em língua 140 

inglesa pela coordenadora de projetos internacionais do Centro Universitário de Cooperação 141 

Internacional para o Desenvolvimento da Universidad de las Palmas de Gran Canarias, Elena 142 

Lugli. 7.3 Sem outros assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a participação 143 

de todos e encerrou a sessão às quinze horas e cinquenta minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, 144 

Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos 145 

Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 146 
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