
 

 

 
 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUN 
 
 

Ata nº. 02/2019 
Sessão ordinária de 14 de março de 2019 

 
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala dos 1 

Conselhos Superiores, 5º andar do  prédio nº 1 da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 2 

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

a presença sua Senhoria a Vice-Reitora, Jenifer Saffi, presidindo esta sessão; sua Senhoria a Pró-4 

Reitora de Graduação, Márcia Rosa da Costa, e a Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam 5 

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

Stein, Débora Fernandes Coelho, Leandro Mateus Silva de Souza, Alessandra Dahmer, Ana Cláudia 7 

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

Raquel Blatt, Marcelo Menna Barreto Schwancke, Lisiane De Rosa Barbosa, Luana Duarte Teles, 9 

Raphael Maciel da Silva Caballero, Adriana Seixas, Margaret Weidenbach Gerbase, Luciana Suarez 10 

Grzybowski, Simone Schneider Amaral, Cheila Minéia Daniel de Paula, Sheila Bünecker Lecke, Tiago 11 

Franco de Oliveira, Elizandra Braganhol, Bruno Manfredini Baroni, Cícero Armídio Gomes Dias, Alisia 12 

Helena Weis Pelegrini, Cleidilene Ramos Magalhães, Cláudia de Souza Libânio, Cristiane Valle Tovo, 13 

Alcyr Alves de Oliveira Jr., Maria Eugênia Bresolin Pinto, Renata Padilha Guedes, Juliana Silva Herbert, 14 

Alethea Gatto Barschak, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Ana Boff de Godoy, Luzia Fernandes Millão, Maria 15 

Cristina Werlang, Sheila Tamanini de Almeida,  Carla Maria De Martini Vanin, Graziela Brusch 16 

Brinques, Pedro Bandeira Aleixo, Clarissa de Antoni, Alice de Medeiros Zelmaniwicz, Michel Pereira 17 

Oliveira, Ariel Castro Bacchieri Farias, Vinicius Lunkes Cezar, Felipe Grillo Pinheiro, Magno Carvalho 18 

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

Lima, Giulia Souza da Costa, Gustavo Simões Ferreira, Betânia de Souza Ponce e Eduardo José 20 

Centeno de Castro. A Profa. Adriana Maisonnave Raffone não assinou o livro de presenças. Ausência 21 

justificada: Lucia Campos Pellanda. Ausências comunicadas: Fabiana de Oliveira, Silvio César Cazella 22 

e Mauriceia Cassol.  Não compareceram os seguintes membros titulares ou seus respectivos 23 

suplentes: Daniela Cardoso Tietzmann, Catarina Bertaso Andreatta Gottschall, Marilda da Cruz 24 

Fernandes, Paulo Roberto Ott Fontes, Rodrigo Della Méa Plentz, Tânia Maria Rohde Maia, Luis Fillipy 25 

Furtunato, Gabriel Garcia, Tielly Leão Lara e Diônio Roque Kotz. A senhora Presidente informou sobre 26 

a ausência da senhora Reitora nesta sessão em virtude de compromisso institucional. A seguir, deu 27 

início à Ordem do dia:  1. Aprovação da ata da sessão ordinária de 14/02/2019. A docente Adriana 28 

Raffone justificou sua falta. Sem outras manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi 29 

aprovada. 2. Indicação de representantes para a Comissão Permanente de Avaliação de Auxílio 30 

Estudantil. A senhora Presidente relembrou aos presentes que a norma correspondente foi aprovada 31 

na sessão de dezembro de 2018 e que se faz necessária a indicação de representantes para a 32 

Comissão Permanente de Avaliação de Auxílio Estudantil. Aberto o tema, foram indicados os 33 

seguintes servidores, nos termos do art. 6º, inciso IV, alíneas “c” e “d” da Resolução nº 61/2018, de 34 

6 de dezembro de 2018: I – docentes Graziela Brusch Brinques, Aline Aver Vanin e Cheila Minéia 35 

Daniel de Paula como titulares; Mônica Concha Amin, William Kirsch e Maria Amélia Medeiros 36 

Mano como suplentes; II – técnico-administrativos: Elaine Maria Molina Fernandes dos Reis, 37 

Marisel Valério Porto e Niciane da Rosa como titulares; André Luís Fagundes, Maria Cláudia 38 



 

 

Moraes Leite e Paulo Junior Matos Martins como suplentes. Resolução nº 03/2019. Respondendo 39 

questionamento, a Profa. Débora Coelho informou que essa comissão terá mandato de dois anos. 40 

3. Proposta de alteração de espaço físico. Convidada: Engª Alessandra Tolfo. De posse da 41 

palavra, a Profa. Alessandra Dahmer informou que a Comissão de Espaço Físico está trabalhando 42 

na proposta que envolve laboratórios e salas para docentes; que a UFCSPA já recebeu a guarda 43 

provisória do prédio onde se situava o Ministério do Trabalho e está aguardando o respectivo 44 

termo de cessão. A seguir, conforme sugerido por uma conselheira em agosto/2018, informou 45 

que foi efetuado levantamento para apurar viabilidade de transferência do acervo do Museu da 46 

UFCSPA para exposição no Museu da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 47 

(ISCMPA) e passou à exposição dos dados. Informou que o Museu da UFCSPA foi inaugurado em 48 

16 de março de 2017, está localizado no 4º andar do prédio 2, ocupando área de 199m2; que o 49 

acervo possui 64 itens, dois quais 15 itens estão em exposição e os demais 49 itens estão em 50 

reserva técnica. Possui 3 expositores centrais e módulos com 10 tablets acoplados. Mostrou a 51 

planta baixa e respectivas fotos do local. A seguir, informou que, conforme registros, no período 52 

de 16 de março de 2017 a 13 de março de 2019 foram realizadas 432 visitas (detalhou os números 53 

por eventos). Na sequência, informou que foi efetuada reunião com a Coordenação de Cultura 54 

da ISCMPA e o acervo da UFCSPA foi avaliado por equipe técnica que procedeu ao 55 

reconhecimento prévio do acervo, registro fotográfico (não oficial), verificação das medidas e 56 

descrição dos 64 objetos em planilha detalhada. Agradeceu o trabalho realizado pela equipe da 57 

ISCMPA. Em continuidade, esclareceu que foi elaborada proposta de alternativa para a utilização 58 

do espaço do 4º andar do prédio 2. Informou que foi realizada reunião com a equipe do Núcleo 59 

Cultural da UFCSPA; que será possível usar o espaço térreo do prédio 2 para espaço de artes e 60 

que está sendo feita uma reforma na recepção para alocação de sala para os bombeiros 61 

voluntários.  A Profa. Jenifer Saffi informou que existe total comprometimento desta Gestão com 62 

a preservação da história da UFCSPA. Que, em relação ao Museu, se trata de uma proposta de 63 

comodato provisório com a ISCMPA que dará maior visibilidade para o acervo da UFCSPA. O Prof. 64 

Airton Stein enfatizou a importância de haver maior número de salas para reuniões e a clareza 65 

de que o acervo será cedido em comodato. A Profa. Adriana Raffone sugeriu que os servidores 66 

que utilizam o espaço de reuniões disponível no prédio 1, 2º andar, utilizem crachá de 67 

identificação. Encerrada a apresentação e os debates sobre este tópico, a seguinte proposta foi 68 

votada e aprovada por unanimidade dos conselheiros: no prédio 2, a partir de junho de 2019, 69 

transferência do acervo do Museu da UFCSPA, localizado no 4º andar do Prédio 2, com seu 70 

mobiliário, para exposição no Museu da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto 71 

Alegre (ISCMPA), mediante contrato de comodato por tempo determinável e sujeito a renovação. 72 

O espaço que será desocupado no 4º andar do prédio 2 será destinado para alocação do Núcleo 73 

Cultural, em área de 20,46m2, e à construção de quatro salas multiuso, reversíveis para duas salas 74 

maiores, com capacidade total de 101 (cento e um) lugares, com área total de 117,48m2. A seguir, 75 

a Profa. Alessandra Dahmer passou à exposição da proposta de alteração para o 2º andar do 76 

prédio 1, constante da realocação da Secretaria de Extensão do segundo para o sexto andar e a 77 

instalação de um Núcleo de Atendimento ao Discente no segundo andar, com ocupação pelo 78 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico e a Assistência Estudantil, e a disponibilização de sala de espera 79 

e duas salas de atendimento aos estudantes. Encerrada a apresentação, a Profa. Jenifer Saffi 80 

informou que a área concentraria os núcleos de assistência aos alunos. A Profa. Margaret 81 

Gerbase questionou se a área poderia ser usada também para os atendimentos das 82 

coordenações de cursos. A Profa. Alessandra Dahmer informou que não, mas que está sendo 83 



 

 

estudado um local para essa finalidade  no 6º andar. A  Profa. Cleidilene Magalhães parabenizou 84 

a iniciativa e ressalvou que, dada a proposta de destinação das áreas de atendimento aos alunos, 85 

seria importante garantir a proteção acústica. A Profa. Alessandra Dahmer informou que esses 86 

aspectos foram considerados e que os materiais de portas e paredes terão maior espessura. 87 

Encerrados os debates, a proposta foi votada e aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 88 

Resolução nº 04/2019. 4. Aprovação do Relatório de desempenho da FMRS – Fundação Médica 89 

do Rio Grande do Sul e manifestação sobre a prévia concordância de renovação da autorização 90 

como Fundação de Apoio.  Processo nº 23103.000285/2019-44. A Profa. Alessandra Dahmer 91 

informou que a Comissão de Acompanhamento da Relação com Fundações de Apoio (CARF) 92 

analisou os itens do relatório de desempenho 2017 da Fundação Médica do Rio Grande do Sul 93 

(FMRS). A seguir, citou os itens objeto de análise e efetuou a leitura da conclusão do parecer, o 94 

qual foi favorável à aprovação pelo Conselho Universitário. A Profa. Jenifer Saffi informou que o 95 

processo estaria à disposição dos conselheiros. O Prof. Airton Stein informou que o Escritório de 96 

Projetos organizará um evento para que a Fundação Médica possa apresentar seu trabalho para 97 

os docentes. Encerrados os debates, o relatório de desempenho foi aprovado pelos conselheiros 98 

por unanimidade, com manifestação de prévia concordância sobre a renovação da autorização 99 

para que a FMRS atue como fundação de apoio à UFCSPA. Resolução nº 05/2019. 5. Assuntos 100 

Gerais. 5.1 A Profa. Jenifer Saffi convidou a todos para participação no “Saiba Mais” sobre a 101 

implantação do “SEI”, sistema digital de produção de documentos, que dará maior transparência 102 

e agilidade aos processos institucionais. O evento ocorrerá às 11h30min na sala 415 em 15 de 103 

março de 2019. 5.2 A seguir, informou que a aula magna ocorrerá no dia 10 de abril de 2019, às 104 

17h, e será ministrada pelo Dr. Fernando Lucchese, o qual se manifestou feliz e honrado pelo 105 

convite. 5.3 A Profa. Alessandra Dahmer informou que na próxima semana será feita a expansão 106 

do sistema de câmaras de monitoramento, para maior proteção às áreas e aos equipamentos. 107 

5.4 A Profa. Ana Vazquez efetuou convite para o evento “UFCSPA Cuida”, que ocorrerá de 24 a 108 

26 de abril, das 16h às 18h, com foco em saúde mental e aberto aos servidores e aos discentes. 109 

Serão realizadas oficinas e, no último dia, happy hour com apresentação da Banda dos TAEs. 5.5 110 

O Prof. Airton Stein divulgou o 2º Encontro de auto-avaliação dos programas de pós-graduação 111 

da UFCSPA, dias 11 e 12 de abril, no anfiteatro do prédio 3; e a assinatura do contrato dos 112 

residentes da Multiprofissional em Médica no dia 3 de abril.  5.6 A Profa. Elizandra Braganhol  113 

efetuou breve relato sobre a visita do Dr. Carlos Menck, Coordenador da área de Ciências 114 

Biológicas da Capes, por ocasião do seminário do PPG Biociências, e sua impressão positiva, 115 

manifestando-se bem impressionado com a estrutura, a organização e a postura de apoio aos 116 

bolsistas. Agradeceu os esforços da gestão em fomentar a pesquisa e a inovação.  A Profa. Jenifer 117 

Saffi parabenizou a comissão organizadora do evento, que contou com a presença do presidente 118 

da FAPERGS e de pesquisadores da UFRGS. 5.7 O Prof. Airton Stein comentou sobre o fórum de 119 

pró-reitores de pesquisa e pós-graduação do Estado, recentemente realizado, onde o Presidente 120 

da FAPERGS ressaltou os 360 projetos de pesquisa encaminhados no Estado, dos quais 21 são de 121 

pesquisadores da UFCSPA. Destacou a importância de participação nos editais. 5.8 A Profa. 122 

Margaret Gerbase informou que no dia 29 de março haverá um evento da Associação Brasileira 123 

de Escolas Médicas  que tratará  da construção de provas com múltipla escolha objetivando maior 124 

qualidade. 5.9 A Profa. Ana de Godoy solicitou esclarecimentos sobre a aplicação do Dec. 125 

9725/2019. A Profa. Ana Vazquez informou que serão feitos os esclarecimentos após 126 

pronunciamento do MEC. A Profa. Jenifer Saffi ressaltou que se trata do pacote de medidas para 127 

redução de gastos e salientou a importância da participação de todos no UFCSPA Acolhe que 128 



 

 

ocorrerá em 25 de maio, para mostrar à sociedade o que somos e o que fazemos. 5.10 A Profa. 129 

Sheila Lecke solicitou esclarecimento sobre o atendimento dos pedidos de insalubridade. A Profa. 130 

Ana Vazquez informou que já foi orientado aos servidores sobre a abertura dos pedidos, por e-131 

mail em dezembro último, pois é necessária a realização dos laudos pela engenharia. A Profa. 132 

Alessandra Dahmer destacou que o quadro conta com apenas uma engenheira de segurança para 133 

a realização de todas as atividades, ligadas à Progesp e à segurança física da instituição. Ressaltou 134 

que está sendo buscado auxílio de profissional de outra instituição para colaborar com os laudos. 135 

5.11  Sem outros assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a participação de 136 

todos e encerrou a sessão às quinze horas e vinte minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, 137 

Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos 138 

Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 139 

 
 

Jenifer Saffi 
Vice-Reitora 

 
 

Miriam Bortolaci 
Secretária 


