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ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA  Nº 05/2019/CONSUN 

Fonte Normativa Data Sala H. Início H. Térm. 

Reg. Interno do CONSUN de 05/03/2009 (Arts. 8º e 16) 06/06/2019 501 14:00 15:50 

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 03/06/2019. 

identificação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações 

Aos seis dias do mês de junho 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, Márcia Giovenardi, Débora Fernandes Coelho, Leandro Mateus 7 

Silva de Souza, Alessandra Dahmer, Fernando Ricardo Gavron, Helena Schirmer,  Juliana Trevisan 8 

da Rocha,  Ana Amélia Antunes de Lima, Marcelo Menna Barreto Schwancke, Adriana 9 

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

Margaret Weidenbach Gerbase, Luciana Suarez Grzybowski, Marla Nasciso Godoi Biajoli, Sheila 11 

Bünecker Lecke, Elizandra Braganhol, Graciele Fernanda da Costa Linch, Alexandre do 12 

Nascimento Almeida, Cláudia de Souza Libânio, Cristiane Valle Tovo, Catarina Bertaso Andreatta 13 

Gottschall, Adriana Vial Roehe, Ricardo Halpern, Daniela Centenaro Levandowsky, Alberto 14 

Antônio Rasia Filho, Mirko Salomón Alva Sanchez, Ricardo Mörschbächer, Paulo Ricardo Gazzola 15 

Zen, Ana Boff de Godoy, Ana Paula Scheffer Schell da Silva, Eliane Dallegrave, Caren Luciane 16 

Bernardi, Letícia Pacheco Ribas, Liliane Diefenthaeler Herter, Cristiane Oliveira Rodrigues, Josenel 17 

Maria Barcelos Marçal, Francisco Scornavacca, Clarissa de Antoni, Mônica Maria Celestina de 18 

Oliveira, Andreia Carolina Duarte Duprat, Magno Carvalho de Oliveira, Isabela Beraldi 19 

Esperandio, Priscila de Souza Nogueira, Vinicius Lunkes Cezar, Evandro de Assunção dos Santos, 20 

Michele Silveira da Silva, Ana Maris Carlesso, Luís Felipe dos Santos de Castro, Patrick Marcondes 21 

Leão de Souza, Tiago Antônio Rodrigues, Vitória de Oliveira Ximendes, Letícia Birk, Marina 22 

Camassola Vacchi, Marcelo Garrido dos Santos, Eduardo José Centeno de Castro. Ausências 23 

justificadas de membros titulares ou suplentes:  Carine Raquel Blatt, Adriana Seixas, Adriana 24 

Aparecida Paz, Aline de Souza Pagnussat, Bruno Manfredini Baroni, Liane Nancy Rotta e Bruno 25 

Hochhegger. Ausência comunicada: Simone Travi Canabarro. Não compareceram os seguintes 26 

membros titulares ou seus respectivos suplentes: Daniela Cardoso Tietzmann, Cheila Minéia 27 

Daniel de Paula, Helena Maria Tannhauser Barros, Michel Pereira de Oliveira e Diônio Roque 28 

Kotz. Primeiramente, a senhora Presidente deu as boas-vindas aos novos conselheiros. A seguir, 29 

deu início à Ordem do dia:  1. Aprovação da ata da sessão ordinária de 02/05/2019 e da ata da 30 

sessão extraordinária de 09/05/2019. Sem manifestações prévias ou expressas nesta sessão, 31 
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ambas as atas foram aprovadas. 2. Recomposição das Câmaras do Consun. A senhora Presidente 32 

informou que as Câmaras são formadas por três docentes, um técnico e um discente dentre 33 

conselheiros titulares ou suplentes; que o mandato é de um ano sujeito à recondução; que os 34 

membros indicados em 3 de maio de 2018, e ainda integrantes deste Conselho, não poderão ser 35 

reconduzidos porque encerraram o segundo mandato; e que as Câmaras atuam por demanda de 36 

processos, ressaltando que a Câmara de Legislação e Normas possui dois processos pendentes 37 

de análise e que as demais Câmaras não possuem processos pendentes. A seguir, a palavra foi 38 

aberta aos conselheiros para as indicações e, ao final, as Câmaras ficaram recompostas da 39 

seguinte forma:  I - Câmara de Planejamento, Orçamento e Gestão (CPOG): Maria Cláudia 40 

Schardosim Cotta de Souza, Marcelo Menna Barreto Schwancke, Elizandra Braganhol, Michel 41 

Pereira de Oliveira e Mirian Tatiane Hausmann; II - Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão 42 

(CEPE): Francisco Scornavacca, Caren Luciane Bernardi, Eliane Dallegrave, Ana Maris Carlesso e 43 

Luís Felipe dos Santos de Castro; e III -  Câmara de Legislação e Normas (CLN): Cristiane Oliveira 44 

Rodrigues, Marla Nasciso Godoi Biajoli, Adriana Vial Roehe, Evandro de Assunção dos Santos e 45 

Vitória de Oliveira Ximendes. Resolução nº 11/2019/CONSUN. 3. Indicação de representante dos 46 

técnicos (1) e dos discentes (1) para o Conselho Editorial da Editora da UFCSPA. A senhora 47 

Presidente informou que de acordo com o art. 7º, IV e V, do Regulamento da Editora da UFCSPA, 48 

compete a este Conselho a indicação de um técnico e um discente para compor o Conselho 49 

Editorial da Editora da UFCSPA. Conforme Ofício nº 05/2019/EdiUFCSPA, recebido da Editora, foi 50 

feita uma consulta pública para a inscrição de interessados, cujos classificados em primeiro lugar 51 

foram o técnico Paulo Guilherme Markus Lopes e o discente Andrey Carvalho de Deus. Os 52 

conselheiros Alberto Rasia Filho e Cláudia Libânio, integrantes também do Conselho Editorial, 53 

atestaram que o procedimento de consulta pública foi feito de forma adequada e que os inscritos 54 

foram aprovados naquela instância. A seguir, o tema foi posto em votação e os conselheiros 55 

acataram a indicação dos citados técnico e discente classificados em primeiro lugar. Os demais 56 

inscritos permanecerão em cadastro de reserva, para suprimento de vagas em caso de 57 

impedimento dos primeiros colocados. Resolução nº 12/2019/CONSUN. 4. Indicação de 58 

conselheiros para compor o GT de elaboração do PDTIC 2019-2022. A senhora Presidente 59 

informou que o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação solicita que sejam indicados 60 

conselheiros (1 docente, 1 técnico e 1 discente) para comporem o Grupo de Trabalho de 61 

elaboração do Plano Diretor de Tecnologia de Informação para o período de setembro/2019 a 62 

setembro/2022. A Profa. Alessandra Dahmer esclareceu sobre a importância da participação de 63 

conselheiros nesse GT e que o trabalho será de curta duração, tendo em vista o início da vigência 64 

previsto para o mês de setembro. Após debate e manifestações, foram indicados os seguintes 65 

conselheiros: docente Raphael Maciel da Silva Caballero, técnico-administrativo Vinicius Lunkes 66 

Cesar; e discente Tiago Antônio Rodrigues.  Resolução nº 13/2019/CONSUN. 5. Ratificação da 67 

aprovação do Relatório de Gestão da Fundação Médica do Rio Grande do Sul para o exercício 68 

2018. Processo nº 23103.002611/2019-58, com parecer favorável da Coordenação de Convênios 69 

e Projetos Institucionais. A senhora Presidente esclareceu que a UFCSPA tem duas fundações de 70 

apoio, FAURGS e FMRS, cujos relatórios de gestão precisam ser anualmente ratificados. Aberto 71 

ao debate, o Prof. Alberto Rasia Filho questionou se a UFCSPA precisa ter duas fundações de 72 

apoio. A senhora Presidente esclareceu que após análise de riscos, a gestão ponderou que seria 73 

importante ter mais de uma fundação, pois os processos de autorização são bastante demorados. 74 

Além disso, as citadas fundações têm escopos relativamente diferentes. A Profa. Alessandra 75 

Dahmer complementou informando que a instituição poderia ter várias fundações de apoio, que 76 
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não são da UFCSPA, são de outras instituições, mas apoiam a execução de projetos que seriam 77 

inviabilizados sem tal prestação de serviços. Salientou que a UFCSPA tem trabalho em controlar 78 

os projetos e as ações, mas não tem custos com as fundações de apoio. O Prof. Alberto Rasia 79 

Filho questionou se existe autorização legal para a manutenção das fundações de apoio e se a 80 

UFCSPA teria sua imagem prejudicada em caso de investigação das fundações. A Profa. 81 

Alessandra Dahmer esclareceu que sim, existe autorização legal, feita pelo GATT; que a FAURGS 82 

está sob investigação mas apresentou todos os documentos legais necessários. A Profa. Jenifer 83 

Saffi lembrou que o Conselho já requisitou que a FMRS faça uma apresentação sobre o seu 84 

trabalho na execução de projetos. A senhora Presidente destacou que sim, existe preocupação 85 

com a imagem institucional, e por isso é feita a verificação da regularidade de toda a 86 

documentação e é pertinente ter mais de uma fundação de apoio de forma a não inviabilizar os 87 

projetos institucionais. Informou, também, que os processos submetidos ao Conselho ficam à 88 

disposição dos conselheiros para análise prévia, na Secretaria dos Conselhos Superiores, até às 89 

16h do dia anterior à sessão. O Prof. Francisco Scornavacca informou que o tema é relevante; 90 

que para os profissionais que fazem área clínica na ISCMPA, por exemplo, existe uma resolução 91 

da área de pesquisa que exige CNPJ de professores com Dedicação Exclusiva, especialmente para 92 

pesquisas que envolvam medicamentos e indústria farmacêutica. Dessa forma, seria possível 93 

trabalhar com pesquisas de medicamentos de última geração, quando, hoje, se desenvolvem 94 

estudos epidemiológicos. Opinou que sem apoio das fundações as pesquisas seriam 95 

inviabilizadas. Sem outras manifestações, a proposta foi votada e aprovada por unanimidade. 96 

Resolução nº 14/2019/CONSUN. 6. Ratificação da Resolução nº 10/2017, de 13 de abril de 2017. 97 

A senhora Presidente informou que a Resolução nº 10/2017 trata de autorização do CONSUN 98 

para afastamento da Reitora em função de eventos internacionais. Com a recomposição do 99 

Conselho Universitário para o biênio 2019-2021, a autorização precisa ser ratificada. Informou 100 

que, embora a perspectiva de viagens internacionais da Reitora seja pequena, é necessária a 101 

autorização do Conselho. A seguir efetuou a leitura da citada Resolução: “Art. 1º. Autorizar o 102 

afastamento do país de Sua Magnificência a Reitora Lucia Campos Pellanda, com ônus de diárias 103 

e passagens para a UFCSPA quando aplicável, para representar a Universidade Federal de 104 

Ciências da Saúde de Porto Alegre nas seguintes hipóteses: I – eventos promovidos por redes 105 

internacionais nas quais a Universidade já esteja inserida; II – eventos promovidos por redes 106 

internacionais que sejam de interesse da Universidade em prospectar; III – atendimento de 107 

convocações oficiais para representação do Brasil em eventos internacionais. Art. 2º. Deverá ser 108 

dada ciência posterior ao Conselho Universitário sobre a realização das hipóteses de viagens 109 

previstas nesta Resolução.” Sem manifestações dos conselheiros, a proposta de ratificação foi 110 

votada e aprovada por unanimidade. Resolução nº 15/2019/CONSUN. 7. Relato da situação atual 111 

da Universidade e ações da Gestão. A senhora Presidente reforçou convite para o debate 112 

agendado para esta data às 18h, para avaliação da situação das universidades; a seguir fez um 113 

breve histórico sobre os últimos acontecimentos: em relação ao bloqueio de valores financeiros 114 

e contingenciamento de verbas, do total orçamentário de R$ 31 milhões de custeio e R$ 1,5 de 115 

capital, foram bloqueados R$ 9,6 milhões de custeio e R$ 400 mil de capital. Dos valores 116 

contingenciados, foram liberados 10% dos valores de capital e de custeio. A seguir passou a 117 

palavra para a Profa. Márcia Giovenardi, que discorreu sobre o corte em bolsas da Capes. 118 

Destacou que, no primeiro corte, relativo às bolsas ociosas, não houve aviso prévio. Após 119 

repercussão, foram revertidos os cortes e aplicados somente às instituições com notas 6 e 7. 120 

Após, foi encaminhado um cronograma com três etapas. No fórum de pró-reitores foi 121 
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apresentado um estudo sobre o impacto nas regiões norte e nordeste. O segundo corte levou 122 

em consideração este estudo. Na UFCSPA,  o impacto foi o corte de três bolsas na primeira fase 123 

e de cinco bolsas na segunda fase. A seguir a senhora Presidente esclareceu os Decretos editados 124 

que trarão impactos sobre cargos e funções, normas de concursos e sobre as páginas 125 

institucionais, que possivelmente migrarão para um sistema único do governo (serviços digitais). 126 

Atualizou os conselheiros sobre as frentes de apoio propostas na Assembleia Legislativa do 127 

Estado; reunião com os presidentes da Câmara de Deputados e do Senado; reunião da Comissão 128 

de Educação na Assembleia Legislativa; pedidos de informação recebidos do Ministério Público 129 

Federal sobre o impacto dos bloqueios; reunião da ISCMPA com o Ministro-chefe da Casa Civil, 130 

que articulou reunião com o Ministro da Educação. Nessa última, a senhora Presidente entregou 131 

relatório sobre a necessidade de obras emergenciais e vagas para técnicos. A senhora Presidente 132 

participou da abertura do Seminário da ADUFRGS e salientou que a imprensa tem gerado pautas. 133 

Destacou que as ações do UFCSPA Acolhe tiveram excelente repercussão. O Profa. Alberto Rasia 134 

Filho parabenizou as ações da Gestão em prol da educação e questionou se para além das ações 135 

do Ministério Público Federal o judiciário não está sendo motivado pelo conjunto das IFES e 136 

Institutos Federais a avaliar as causas dos cortes, que iniciaram em três universidades e após se 137 

estenderam para todas, como abuso de poder; como atitude que lesa o patrimônio nacional. A 138 

senhora Presidente destacou que existe representação dos dirigentes das Universidades 139 

analisando a questão. Existe uma Comissão da Andifes junto à OAB, encabeçada pelos Reitores 140 

da área do Direito, sobre as possibilidades jurídicas. Além disso, há um esforço conjunto de 141 

comunicação. A Profa. Jenifer Saffi salientou a importância de que aqueles que participam de 142 

Sociedades Científicas apoiem as ações dessas entidades. O Profa. Alberto Rasia Filho destacou 143 

que a educação possui importância apartidária. A técnica Andreia Duprat parabenizou os 144 

participantes dos eventos promovidos para os dias 15 e 30 de maio em prol da educação e 145 

questionou sobre a vigência do Decreto que trata de avaliação de vida pregressa dos Reitores e 146 

Pró-Reitores. A senhora Presidente informou que esse Decreto está sendo analisado pela 147 

Comissão antes referida. Destacou que por isso é importante que a sociedade faça a defesa da 148 

universidade. A Profa. Márcia Giovernardi informou que o CNPq decidiu não tomar medidas e 149 

aguardar o esgotamento dos valores para que a sociedade, impactada, tome posição. A Profa. 150 

Jenifer Saffi destacou que as verbas do Finep também foram impactadas. A técnica Andreia 151 

Duprat sugeriu que a Gestão informe qual é a previsão de manutenção de serviços pela 152 

Universidade, para esclarecer os servidores e terceirizados. O discente Luís de Castro destacou 153 

que no dia 14 de junho haverá greve geral em defesa da educação e contra a reforma da 154 

previdência, solicitando a colaboração dos professores para não realizar atividades avaliativas 155 

naquela data. A Profa. Ana de Godoy corroborou com as falas, informou sobre suspensão de 156 

atividades de terceirizados no Colégio de aplicação e ações que estão em análise no STF sobre 157 

cortes de horas e salários dos servidores. Destacou que a resposta da sociedade deve ser 158 

organizada para se contrapor, parando completamente as atividades institucionais naquela data, 159 

em repúdio às ações governamentais. Salientou a importância de se fortalecer os sindicatos e os 160 

partidos políticos, convidando a todos para participar das ações. A discente Vitória Ximendes 161 

reforçou a necessidade de organização em favor da greve geral, refletindo sobre o papel dos 162 

conselheiros como agentes de representação. O Prof. Alexandre Almeida reforçou que os pares 163 

docentes serão consultados pela ADUFRGS sobre a adesão à greve no dia 7 e conclamou a todos 164 

a votarem a favor. A senhora Presidente esclareceu que existe dificuldade em mensurar o 165 

impacto do corte das verbas sobre os gastos. Que, em princípio, os valores recebidos 166 
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possibilitarão a manutenção dos contratos principais nesse ano, mas não estão garantidos. Que 167 

membros do MEC referiram ser provável haver parcelamento de salários; que a EC 95/2016 168 

limitou os gastos; concursos e progressões. Com relação ao bloqueio e contingenciamento, já 169 

ocorreram no passado, mas não nesse volume e sem comunicação prévia, o que impacta no 170 

planejamento das instituições. 8.Assuntos gerais. 8.1 A senhora Presidente informou que 171 

existem duas Instruções Normativas que propõem uma série de mudanças na forma de trabalho 172 

dos servidores, com determinações a serem cumpridas, tais como ponto eletrônico e outras 173 

medidas. Foi instituído um Grupo de Trabalho para pensar sobre as medidas, pois algumas são 174 

interessantes, como trabalho remoto, e outras nem tanto se analisadas as peculiaridades de uma 175 

Universidade, que tem atividades diferenciadas em relação às demais repartições públicas. Como 176 

foi o CONSUN que indicou os participantes do Grupo de Trabalho, as técnicas Andréia Carolina 177 

Duarte Duprat (PA 23103.002739/2019-11) e Maria Cláudia Moraes Leite (PA 178 

23103.002725/2019-06) requisitaram seus respectivos afastamentos da Comissão de Avaliação 179 

de Instruções Normativas, para a qual foram indicadas em 6 de dezembro de 2018 (Res. 180 

58/2018). A técnica Andreia Duprat informou que ela se posicionou como representante sindical 181 

e Maria Cláudia Leite como representante da CIS. A seguir efetuou a leitura de declaração firmada 182 

por ambas justificando a decisão de se desligarem do Grupo de Trabalho, embasadas em análise 183 

jurídica da entidade sindical a que estão filiadas se contrapondo aos termos das Instruções. A 184 

Profa. Ana de Godoy questionou quais foram as restrições impostas pelo Grupo de Trabalho. A 185 

técnica Andreia Duprat esclareceu que elas queriam abrir debate com a categoria dos técnicos 186 

sobre o teor das Instruções Normativas e lhes foi vedado pela PROGESP. A senhora Presidente 187 

destacou que o CONSUN fez a indicação das servidoras para estudar o tema em Grupo de 188 

Trabalho, não como membros das entidades, e que, posteriormente, o relatório seria trazido à 189 

discussão. Destacou que o estudo seria importante para estabelecer a melhor forma de 190 

implementação para a UFCSPA. O técnico Fernando Gavron informou que a indicação do GT foi 191 

requisitada pela PROGESP ao Conselho Universitário; que a missão do Grupo de Trabalho está 192 

descrita na própria resolução; que é possível consultar outras instituições; que o relatório será 193 

submetido à apreciação do CONSUN até 30 de junho. A senhora Presidente destacou que a 194 

autonomia de trabalho da Comissão não se confunde com a autonomia das demais entidades 195 

(ASSUFRGS e CIS), que não há ingerência da Gestão nesse trabalho sob nenhuma forma e que 196 

ambas sempre teriam autonomia para debater o tema com seus pares independentemente do 197 

grupo de trabalho formado. A técnica Andreia Duprat destacou que outras instituições 198 

debateram o tema com a categoria e que ela e Maria Cláudia se posicionaram como 199 

representantes das citadas entidades desde a primeira reunião do Grupo de Trabalho. A senhora 200 

Presidente aquiesceu, entretanto destacou que o Consun indicou as mesmas como servidoras, 201 

não como representantes das entidades. 8.2 A Profa. Sheila Lecke efetuou convite para a Jornada 202 

conjunta dos Cursos de Toxicologia Analítica e Química Medicinal nos dias 18 e 19 de junho, com 203 

várias atividades. 8.3 A senhora Presidente informou que no dia 13 de junho será realizado o 204 

Fórum PDI para pensar os próximos 10 anos da Universidade, contando com a participação de 205 

todos. O técnico Fernando Gavron informou que a PROGESP trará oficina sobre saúde e 206 

segurança no trabalho, convidando à participação dos interessados. A senhora Presidente 207 

destacou que na mesma data, à noite, será feita audiência pública com os parceiros 208 

institucionais, com a participação da ISCMPA, citando o Dr. Eduardo de Castro, quando serão 209 

ouvidas as expectativas da sociedade. 8.4 A Profa. Márcia da Costa informou que o Curso de 210 

Informática Biomédica estará em avaliação de reconhecimento pelo INEP até o dia 3 de junho à 211 
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noite. 8.5 A Profa. Cláudia Libânio convidou a todos para o evento sobre inteligência artificial e 212 

sistemas inteligentes na saúde, que ocorrerá no Salão Nobre dia 12 de junho, apoiado pelo PPG-213 

TIGSAU. 8.6 A Profa. Cristiane Rodrigues informou que o Núcleo de Gestão Ambiental organizou 214 

a Semana do Meio Ambiente, cujas inscrições ainda estão abertas. 8.7 Sem outros assuntos a 215 

tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a sessão 216 

às quinze horas e cinquenta minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, Secretária dos 217 

Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, será 218 

assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 219 
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