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Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 01/04/2019 

identificação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações 

Aos quatro dias do mês de abril 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 2 

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

Universitário, com a presença da Reitora, Lucia Campos Pellanda, presidindo esta sessão; da Vice-4 

Reitora, Jenifer Saffi, e da Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolaci, compondo a 5 

mesa; dos senhores conselheiros docentes, técnico-administrativos e discentes titulares ou 6 

suplentes: Márcia Rosa da Costa, Airton Tetelbom Stein, Débora Fernandes Coelho, Tiago Pitrez 7 

Falcão, Fernando Ricardo Gavron, Sandrine Comparsi Wagner, Juliana Trevisan da Rocha,  Ana 8 

Amélia Antunes de Lima, Cabral Pavei, Marcelo Menna Barreto Schwancke, Adriana Maisonnave 9 

Raffone, Fabiana de Oliveira, Luana Duarte Teles, Raphael Maciel da Silva Caballero, Adriana 10 

Seixas, Margaret Weidenbach Gerbase, Valdeni Terezinha Zani, Luciana Suarez Grzybowski, 11 

Simone Schneider Amaral, Cheila Minéia Daniel de Paula, Tiago Franco de Oliveira, Renata 12 

Padilha Guedes, Helena Maria Tannhauser Barros, Simone Travi Canabarro, Cláudia de Souza 13 

Libânio, Cristiane Valle Tovo, Catarina Bertaso Andreatta Gottschall, Alcyr Alves de Oliveira Jr., 14 

Alethea Gatto Barschak, Juliana Silva Herbert, Paulo Roberto Ott Fontes, Paulo Ricardo Gazzola 15 

Zen, Ana Boff de Godoy, Luzia Fernandes Millão, Maria Cristina Werlang, Mauriceia Cassol, Carla 16 

Maria De Martini Vanin, Sheila Bünecker Lecke, Graziela Brusch Brinques, Pedro Bandeira Aleixo, 17 

Tânia Maria Rohde Maia, Clarissa de Antoni, Michel Pereira Oliveira, Ariel Castro Bacchieri Farias, 18 

Vinicius Lunkes Cezar, Magno Carvalho de Oliveira, Kelton Leal Camargo, Rafaela Martins Alvariz, 19 

Isabela Beraldi Esperandio, Dóris Willig Lima, Giulia Souza da Costa, Gabriel Garcia, Gustavo 20 

Simões Ferreira e Betânia de Souza Ponce.  Ausências justificadas: Carine Raquel Blatt, Aline de 21 

Souza Pagnussat, Cícero Armídio Gomes Dias e Marilda da Cruz Fernandes. Não compareceram 22 

os seguintes membros titulares ou seus respectivos suplentes: Alessandra Dahmer, Graciele 23 

Fernanda da Costa Linch, Daniela Cardoso Tietzmann, Rodrigo Della Méa Pletz, Alice de Medeiros 24 

Zelmanowicz, Felipe Grillo Pinheiro, Luis Fillipy Furtunato, Tielly Leão Lara, Diônio Roque Kotz e 25 

Eduardo José Centeno de Castro. A senhora Presidente informou que os integrantes da Comissão 26 

Especial de Padronização de Documentos foram convidados. Ordem do dia:  1. a) Aprovação da 27 

ata da sessão ordinária de 14/03/2019. Sem manifestações prévias ou expressas nesta sessão, 28 

a ata foi aprovada. b) Aprovação da ata da sessão extraordinária de 28/03/2019. As técnicas 29 

Maria Cláudia Leite, sua suplente Dóris Lima, e a docente Mauriceia Cassol justificaram suas 30 

faltas. Sem outras manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi aprovada. 2. 31 
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Aprovação dos editais de eleições para os Conselhos Superiores e indicação da Comissão 32 

Eleitoral. A senhora Presidente informou que as minutas dos editais foram encaminhadas 33 

previamente aos conselheiros e efetuou a leitura do cronograma proposto. A seguir, abriu o tema 34 

para debate. Sem manifestações, colocou a aprovação das minutas dos editais em votação e 35 

foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, solicitou as indicações de membros para a 36 

Comissão Eleitoral (três docentes, um técnico-administrativo e um discente). Após efetuados os 37 

esclarecimentos, foram confirmadas as indicações das docentes Maria Cristina Werlang, Catarina 38 

Bertaso Andreatta Gottschall, Fabiana de Oliveira, o técnico José Eduardo Winter, e a discente 39 

Giulia Souza da Costa. Resolução nº 07/2019/CONSUN. 3. Aprovação da proposta de exclusão 40 

do parágrafo único e alteração no caput do art. 12 da Norma para a realização de concursos 41 

para docentes. Processo nº 23103.001457/2019-05, com parecer favorável da Câmara de 42 

Legislação e Normas. A senhora Presidente informou que o objetivo da proposta seria de atribuir 43 

competência ao CONSEPE para definir a presidência das bancas de concursos. Ressaltou que a 44 

formação das bancas tem um processo lento, pois segue ao CONSEPE para a indicação da banca 45 

e posteriormente ao CONSUN para definição da presidência, e que, com a implantação do 46 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI), seria necessário agilizar o fluxo para esse processo. 47 

Aberto o tema ao debate, não houve manifestações. A seguir, a proposta foi votada e aprovada, 48 

com uma abstenção de voto. Resolução nº 08/2019/CONSUN. 4. Aprovação da proposta de 49 

Resolução para normatizar o pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso. 50 

Processo nº 23103.004530/2018-10. A senhora Presidente informou que, não obstante o fato de 51 

os conselheiros terem recebido cópia da proposta, que teve parecer favorável da Câmara de 52 

Legislação e Normas, se faz necessária nova revisão para adequação de fluxos, em virtude da 53 

implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme sugestão de Fernando 54 

Gavron. Por este motivo, a proposta foi retirada da pauta de aprovação para adequação e 55 

posterior reapresentação ao Conselho. Após, abriu o tema ao debate para possibilitar o 56 

acréscimo de sugestões acerca do documento. A técnica Isabela Esperandio sugeriu que ao invés 57 

de especificação dos programas de aplicação de testes de proficiência, que poderão ser alterados 58 

ao longo do tempo, seja utilizada a expressão “aplicadores de testes de proficiência dos quais a 59 

UFCSPA é posto aplicador”, dando maior abrangência aos programas. Também sugeriu seja 60 

alterada a expressão “banca examinadora” para “comissão examinadora”, em conformidade 61 

com a norma em vigor. O técnico Michel Oliveira sugeriu que a normatização contenha previsão 62 

em relação aos novos servidores, ou aos servidores que ainda não foram nomeados para 63 

comissões de concursos, quanto à prioridade de participação de servidores técnicos que, no ano 64 

anterior, tenham atuado em comissões não remuneradas. O técnico Fernando Gavron 65 

manifestou que o tema é pertinente e será objeto de revisão, pois muitas pessoas não 66 

participaram porque não foram nomeadas. Informou que as sugestões serão avaliadas. 67 

Finalizando, salientou que também será feita uma adequação do documento em conformidade 68 

à padronização de documentos institucionais. 5. Aprovação do Manual de Padronização de 69 

Documentos Institucionais da UFCSPA. Processo nº 23103.007498/2018-16. A senhora 70 

Presidente ressaltou que a cópia da proposta foi previamente encaminhada aos conselheiros e 71 

passou a palavra para que eu, Miriam Bortolaci, coordenadora da Comissão Especial de 72 

Padronização de Documentos Institucionais, efetuasse a apresentação. Inicialmente, foi 73 

informado o histórico acerca da publicação de Decreto presidencial em novembro de 2017, em 74 

vigor a partir de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a redação de documentos normativos, o 75 

que, aliado à necessidade institucional de padronização de documentos, culminou na 76 
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constituição da Comissão, cujos integrantes foram nominados. A seguir, foram destacados os 77 

elementos norteadores do trabalho, constantes de princípios constitucionais vinculativos de 78 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; atendimento dos requisitos 79 

legais; análise dos manuais praticados em outras Instituições Federais de Ensino Superior; e 80 

simplificação, homogeneização, clareza e objetividade na redação oficial de atos internos, bem 81 

como os dispositivos legais adotados (Dec. 9.191/2017 e o Manual de Redação da Presidência da 82 

República, 3ª ed., 2018). Com relação à estrutura do Manual, foi dito que contém base conceitual 83 

de Direito Administrativo para a constituição e extinção de atos, tipos de documentos e glossário 84 

com definições e competências no âmbito institucional; e de aplicação prática em relação à 85 

formatação, conteúdo, articulação e fluxo dos documentos normativos (norma, regulamento, 86 

instrução normativa, portaria normativa); consulta pública, consolidação e protocolo;  atos 87 

ordinatórios e de correspondência (instruções, circulares, portarias, ordens de serviço, 88 

despachos, ofícios, correio eletrônico); estrutura do padrão ofício e formulários; siglas aplicáveis 89 

às áreas institucionais; e modelos de documentos institucionais padronizados, alguns dos quais 90 

já foram incorporados ao SEI. Na sequência, a proposta de Manual foi apresentada na íntegra 91 

aos conselheiros. Finalizada a apresentação, foi informado que a Comissão Especial concluiu seu 92 

trabalho, que o e-mail cepd@ufcspa.edu.br estará disponível por sessenta dias para o 93 

encaminhamento de dúvidas acerca do Manual, e que será aberta agenda para encontros 94 

presenciais de esclarecimento aos servidores interessados. Após, foram efetuados os 95 

agradecimentos e devolvida a palavra à senhora Presidente, que ressaltou aspectos do trabalho 96 

efetuado e da utilidade do manual proposto para as rotinas da instituição. A seguir, abriu o tema 97 

para debate. A conselheira Sheila Lecke, como membro da Câmara de Legislação e Normas e 98 

docente da área de controle de qualidade, parabenizou o grupo de trabalho e agradeceu a 99 

iniciativa. O conselheiro Vinicius Cezar corroborou com as palavras e indagou sobre a 100 

disponibilização dos modelos, o que será providenciado após à aprovação pelo Conselho. O Prof. 101 

Marcelo Schwancke indagou quanto à utilização das logomarcas dos cursos em expedientes 102 

internos. Foi esclarecido que a padronização proposta se refere aos documentos oficiais, citados 103 

no próprio manual, e que em outros expedientes (banners, cartazes, etc), não abrangidos pela 104 

padronização, a identificação visual poderá ser utilizada. A Profa. Cristiane Tovo solicitou 105 

alteração da sigla do PPG em Hepatologia, item 6.3.7, para PPG-HEPATO. Em relação ao glossário, 106 

item 4, a técnica Isabela Esperandio sugeriu alteração na definição dos termos “atestado” e 107 

“declaração”, com a utilização dos verbos correspondentes para maior clareza, e 108 

complementação do termo “despacho”, para incluir as possibilidades de intervenções de 109 

trâmites de processos feitas pelo próprio interessado e pelos secretários e assistentes.  Com 110 

relação ao termo “Edital” solicitou a inclusão de “outras unidades” com competência para a 111 

prática do ato, citando como exemplo o Escritório de Internacionalização. Solicitou, também, 112 

esclarecimento sobre o uso do destaque em itálico para expressões estrangeiras e de origem 113 

latina, que possuem orientação de uso em negrito de acordo com o Decreto citado. Foi 114 

esclarecido que o entendimento adotado é o de se utilizar o negrito para os documentos 115 

normativos citados no item 5 e de itálico para todos os demais documentos contemplados pelo 116 

padrão ofício, itens 6, 7, e 8. Finalizando, a conselheira solicitou a alteração da sigla do Escritório 117 

de Internacionalização para EINTER. Na sequência, a Profa. Cheila de Paula informou que seu 118 

Departamento está debatendo a alteração de denominação e indagou se seria necessário trazer 119 

o Manual a posterior aprovação pelo Conselho no caso de atualização de siglas. A senhora 120 

Presidente propôs que em caso de alterações no organograma as siglas sejam adequadas sem 121 
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necessitar de retorno ao Conselho. Finalizados os debates, a senhora Presidente colocou a 122 

proposta em votação, com a inclusão das alterações sugeridas. A proposta foi aprovada por 123 

unanimidade. Resolução nº 09/2019/CONSUN. A técnica Isabela Esperandio sugeriu a inclusão 124 

de esclarecimentos sobre o uso do Manual para os novos servidores nas atividades de 125 

acolhimento. 6. Assuntos Gerais. 6.1 A senhora Presidente informou que a aula magna do Prof. 126 

Fernando Lucchese ocorrerá no dia dez de abril às 17h no Salão Nobre e solicitou a colaboração 127 

de todos para a divulgação e presença. 6.2 A seguir, lembrou a todos que o Sistema Eletrônico 128 

de Informações – SEI começará a ser utilizado no dia 15 de abril, compreendendo todos os 129 

processos relacionados à gestão de pessoas, os quais não serão mais encaminhados via 130 

Protocolo. 6.3 Com relação à gestão de pessoas, foram publicados dois decretos. Passou à 131 

palavra para o conselheiro Fernando Gavron que discorreu sobre o Decreto 9.739, de 28 de 132 

março, o qual regula o provimento de vagas de servidores e realização de concursos, 133 

estabelecendo uma lista de cerca de vinte requisitos mínimos para análise e liberação de vagas 134 

para as IFES, a partir de 1º de junho de 2019, um dos quais relativo à necessidade de implantação 135 

do SEI. Por esta razão, serão ofertadas turmas de capacitação no sistema para todos os 136 

servidores. Com relação ao Decreto 9.725, de 12 março, relativo à extinção de cargos e funções, 137 

informou que a instituição perdeu duas funções gratificadas de números 5 e 7. Todas as FGs de 138 

números 4 a 9 serão extintas. A senhora Presidente relatou que a Portaria nº 2801, de 26 de 139 

março, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, tendo em 140 

vista a realização do projeto “revisão de normativos para depuração e melhoria na 141 

sistematização”, revogou os atos administrativos que tratam da participação dos servidores em 142 

movimentos grevistas, sobre faltas e descontos de pagamento. 6.4 A seguir, a senhora Presidente 143 

efetuou relato sobre dificuldades que a instituição tem enfrentado para honrar compromissos 144 

financeiros, por falta de repasse do Ministério da Educação. Os valores contingenciados relativos 145 

ao orçamento estavam adequados, no entanto, dos valores orçados e empenhados, o repasse 146 

financeiro efetivo ficou defasado em 60%, deixando em aberto 40% das obrigações financeiras. 147 

Até dezembro de 2018 a situação financeira estava equilibrada, a partir de janeiro de 2019, os 148 

recursos estão defasados em 60%, ocasionando atraso de pagamento aos fornecedores e 149 

prestadores de serviços. Efetuou a leitura de relatório do Departamento de Contabilidade. 150 

Destacou a importância do tema e que seria importante refletir sobre medidas de economia para 151 

redução de custos. O conselheiro Tiago Falcão esclareceu que as despesas foram empenhadas, 152 

mas os valores financeiros liberados não corresponderam. A Profa. Ana de Godoy sugeriu que 153 

esta informação seja divulgada na página institucional e disseminada por toda a comunidade 154 

interna.  A senhora Presidente ressaltou que será necessária uma campanha para redução de 155 

custos, como luz e água. Informou que a Contabilidade está providenciando a análise dos 156 

impactos sobre os valores empenhados e que o Conselho será informado sobre o andamento do 157 

assunto. 6.5 A Profa. Ana de Godoy reiterou o pedido para divulgação do assunto anterior. A 158 

seguir, apresentou proposta de moção que o Departamento de Humanidades lhe solicitou fosse 159 

feita a leitura para os conselheiros e requisitou a palavra. A senhora Presidente concedeu-lhe 160 

três minutos para a leitura. A seguir, a Profa. Ana de Godoy informou que o texto foi denominado 161 

“Moção em defesa da memória, da história, da manutenção da democracia e dos direitos 162 

fundamentais” e efetuou a leitura com o seguinte teor: “CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 163 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE. MOÇÃO EM DEFESA DA 164 

MEMÓRIA, DA HISTÓRIA, DA MANUTENÇÃO DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 165 

Face às atuais manifestações revisionistas e negacionistas de nossa história recente, o CONSUN 166 
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da UFCSPA alerta para o perigo que tais posições representam para nossa sociedade, uma vez 167 

que fragilizando nossa memória fragiliza-se também nossa democracia e os direitos 168 

fundamentais de todos e todas. O dia 31 de março é um dia a ser lembrado por ser marco de um 169 

passado sombrio em nosso país. Um passado ditatorial e violento que impingiu o silêncio dos 170 

diferentes, calou docentes e discentes, impediu a livre manifestação de ideias, o livre pensar e o 171 

desenvolvimento do espírito crítico, pilares fundamentais da Educação e que estão expressos de 172 

forma clara nos artigos de número 2 e 3 do Estatuto da nossa Universidade, os quais versam 173 

sobre nossos princípios e objetivos, aprovados por este Conselho. Como Instituição de Ensino 174 

Superior, temos a responsabilidade de prezar pelos saberes e pela pesquisa não só científica, mas 175 

humanística. Assim como as ciências da saúde devem se basear em evidências, a história deve se 176 

basear em fatos e provas. E estes já revelaram os horrores das ditaduras (não só Brasil, mas no 177 

mundo), bem como os perigos de tentar relativizá-las. A Comissão Nacional da Verdade, 178 

instituída em novembro de 2011, investigou a violação aos direitos humanos ocorridas no Brasil 179 

entre 1946 e 1988 e entregou ao povo brasileiro seu relatório final em dezembro de 2014. Ali 180 

estão milhares de documentos, fotos e depoimentos analisados por historiadores, antropólogos, 181 

sociólogos, analistas de discursos, psicólogos, médicos. Ali está a memória de um passado 182 

recente que não pode ser esquecido, mas não para ser exaltado ou banalizado e, sim, repudiado. 183 

Como membro recente (desde 14 de março do corrente ano) da iniciativa “Impacto Acadêmico 184 

da Organização das Nações Unidas” (UNAI), a UFCSPA é, agora, reconhecidamente um dos 1.300 185 

membros de mais de 135 países que trabalham de forma conjunta para promover ações de paz, 186 

direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Isso nos obriga a um comprometimento ainda 187 

maior para com a verdade histórica, para com o zelo pela formação humana e pelos diferentes 188 

saberes que a constituem, para com a qualidade de divulgação desses saberes, para com a ética, 189 

para com a convivência pacífica, e para com os direitos de todos e todas. Como membros do 190 

Conselho Universitário, posicionamo-nos, então, a favor do cumprimento dos princípios que 191 

norteiam esta Universidade, nascida do desejo de manutenção da vida e da melhoria dos 192 

cuidados para com os seres humanos, independentemente de sua raça, de seu gênero, de seu 193 

credo, de sua ideologia e de sua posição socioeconômica. Posicionamo-nos, então, a favor dos 194 

direitos humanos, da proteção dos corpos, da saúde física e mental dos cidadãos e cidadãs 195 

brasileiros e da verdade científica e histórica, o que só pode se estabelecer em uma sociedade 196 

democrática e de direito. Porto Alegre, 04 de abril de 2019.” Na sequência, informou que a 197 

moção foi redigida pelo Departamento de Educação e Humanidades e solicitou a manifestação 198 

dos conselheiros em apoio à moção. A senhora Presidente colocou o tema em debate. Não houve 199 

manifestações. A seguir, colocou a proposta de moção em votação, tendo sido aprovada. Houve 200 

um voto contrário e duas abstenções. 6.6 A Profa. Clarissa de Antoni indagou como seria feita a 201 

articulação das universidades. A senhora Presidente informou que a Andifes estaria tratando de 202 

uma agenda com o Secretário Executivo do Ministério da Educação para tratar sobre as questões 203 

do orçamento. Informou que ocorreu um seminário sobre a organização das universidades, com 204 

proposição de se unirem em rede para efetuar uma comunicação mais efetiva com a sociedade. 205 

Professores especialistas na área e alguns jornalistas compareceram ao evento. Destacaram que 206 

a universidade tem uma imagem boa com a sociedade, pois a maioria das pessoas confia na 207 

informação científica. Resultou do seminário a conclusão sobre uma abordagem mais 208 

propositiva, com pautas positivas junto à imprensa. Citou exemplo. Destacou a importância das 209 

atividades de extensão para demonstrar a importância das universidades públicas; disseminar as 210 

questões científicas; os vídeos da Andifes. A Profa. Jenifer Saffi informou que um aluno da 211 
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Informática Biomédica sugeriu a criação de um podcast da UFCSPA, como canal de comunicação, 212 

para divulgação dos projetos de extensão e de iniciação científica. A senhora Presidente informou 213 

que a UFPEL tem como praxe a divulgação de um release para a imprensa sobre as teses. A Profa. 214 

Jenifer Saffi destacou a importância dos egressos na divulgação da importância da universidade. 215 

A senhora Presidente informou que as opções de racionamento estão sendo analisadas para 216 

curto e médio prazo e ressaltou a importância da reflexão sobre as propostas de sustentabilidade 217 

a longo prazo. A discente Giulia da Costa completou que se trata de um projeto político complexo 218 

de desconstrução da universidade. Como projeto ideológico, seria importante colocar a 219 

valorização do espaço perante a sociedade. Ressaltou que o movimento estudantil se mobilizará 220 

sobre o assunto. A senhora Presidente destacou a relevância de se reforçar a importância da 221 

universidade em ensino, pesquisa e educação. A Profa. Jenifer Saffi informou que o CNPq fará 222 

cortes nas bolsas de produtividade e que existe possibilidade de execução de projetos junto ao 223 

Ministério da Saúde. Solicitou o auxílio de todos na prospecção de editais. A Profa. Cheila de 224 

Paula sugeriu que a Ascom lance campanha para economia de recursos de água e luz.  Sugeriu a 225 

colocação de sensores de presença nos andares, além de painel solar. A Profa. Fabiana de Oliveira 226 

destacou a importância da geração dos dados sobre atendimentos dos cursos para o balanço 227 

social, dando nomes e números para as ações, cujos dados compilados poderiam ser divulgados 228 

semestralmente. A senhora Presidente destacou que no seminário anteriormente citado foi 229 

ressaltada a importância do ativismo transmídia, com a divulgação em diferentes meios de 230 

comunicação e públicos-alvo, adaptando-se a linguagem ao público. A Profa. Graziela Brinques 231 

destacou que escolas de publicidade poderiam auxiliar na escolha de melhores meios de 232 

divulgação ao público. As Profas. Graziela Brinques, Fabiana de Oliveira, Cheila de Paula e a 233 

discente Giulia da Costa se dispuseram a compor Grupo de Trabalho para estudar essas ações. 234 

6.7 O conselheiro Fernando Gavron reforçou o convite para o evento “Cuidando de quem cuida”, 235 

que ocorrerá de 24 a 26 de abril, com várias atividades e oficinas voltadas à comunidade interna. 236 

A programação já foi divulgada. 6.8 Sem outros assuntos a tratar, a senhora Presidente 237 

agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a sessão às quinze horas e cinquenta 238 

minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a 239 

presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente 240 

desta sessão e por mim. 241 
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