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Secretaria dos Conselhos Superiores 

  

ATA DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  Nº E-02/2019/CONSUN 

Fonte Normativa Data Sala H. Início H. Térm. 

Reg. Interno do CONSUN de 05/03/2009 (Arts. 8º e 16) 09/05/2019 SN 14:00 16:00 

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 06/05/2019 

identificação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Salão Nobre, 1 

1º andar  do  prédio nº 1 da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto 2 

Alegre, Rio Grande do Sul, realizou-se sessão extraordinária do Conselho Universitário, com a 3 

presença da Reitora, Lucia Campos Pellanda, presidindo esta sessão; da Vice-Reitora, Jenifer Saffi, 4 

e da Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolaci, compondo a mesa; dos senhores 5 

conselheiros docentes, técnico-administrativos e discentes titulares ou suplentes: Márcia Rosa 6 

da Costa, Márcia Giovenardi, Débora Fernandes Coelho, Leandro Mateus Silva de Souza, Tiago 7 

Pitrez Falcão, Alessandra Dahmer, Ana Cláudia Souza Vazquez,  Helena Schirmer, Sandrine 8 

Comparsi Wagner, Juliana Trevisan da Rocha,  Lucila Ludmila Paula Gutierrez, Ana Amélia 9 

Antunes de Lima, Carine Raquel Blatt, Marcelo Menna Barreto Schwancke, Adriana Maisonnave 10 

Raffone, Fabiana de Oliveira, Luana Duarte Teles, Ricardo Yudi Akiyosh, Raphael Maciel da Silva 11 

Caballero, Adriana Seixas, Valdeni Terezinha Zani, Luciana Suarez Grzybowski, Simone Schneider 12 

Amaral, Vivian Caetano Bochi, Tiago Franco de Oliveira, Aline de Souza Pagnussat, Simone Travi 13 

Canabarro,  Silvio César Cazella, Cristiane Valle Tovo, Marilda da Cruz Fernandes, Alcyr Alves de 14 

Oliveira Jr., Marta Quintanilha Gomes, Alberto Antônio Rasia Filho, Luciano Costa Blomberg, 15 

Mirko Salomón Alva Sanchez, Ricardo Mörschbächer, Ernani Luís Rhoden, Paulo Ricardo Gazzola 16 

Zen, Ana Boff de Godoy, Aline Aver Vanin, Ana Paula Scheffer Schell da Silva, Eliane Dallegrave, 17 

Kellen Cristhinia Borges de Souza, Caren Luciane Bernardi, Sheila Tamanini de Almeida, Liliane 18 

Diefenthaeler Herter, Cristiane Oliveira Rodrigues, Josenel Maria Barcelos Marçal, Francisco 19 

Scornavacca, Marina González de Oliveira, Clarissa de Antoni, Maria Cláudia Schardosim Cota de 20 

Souza, Andreia Carolina Duarte Duprat, Andréia Zacharias Mangan, Magno Carvalho de Oliveira, 21 

Lucimara Silva Rocha, Priscila de Souza Nogueira, Aline Brancher Sangalli, Thiago Seidel Monteiro, 22 

Michel Pereira de Oliveira, Manon Rhode Schmitt, Evandro de Assunção dos Santos, Michele 23 

Silveira da Silva, Ana Maris Carlesso, Amanda da Silva, Luís Felipe dos Santos de Castro, Patrick 24 

Marcondes Leão de Souza, Zilena Casale Tomazeli, Tiago Antônio Rodrigues, Maria Helena Dias 25 

da Costa, Letícia Birk, Carolina Augusta Silva dos Santos e Marcelo Garrido dos Santos. Elizandra 26 

Braganhol esteve presente mas não assinou o livro. Ausências justificadas:  Sheila Bünecker 27 

Lecke, Graciele Fernanda da Costa Linch, Liane Nancy Rotta, Vinicius Lunkes Cesar e Marina 28 

Camassola Vacchi. Não compareceram os seguintes membros titulares ou seus respectivos 29 

suplentes: Margaret Weidenbach Gerbase, Helena M. Tannhauser Barros, Catarina Bertaso 30 

Andreatta Gottschall, Sérgio Luís Amantéa, Diônio Roque Kotz e Eduardo José Centeno de Castro. 31 
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Convidados: membros suplentes do CONSUN, membros titulares e suplentes do CONSUN e do 32 

CONSEPE na gestão 2017-2019; membros titulares e suplentes do CONSEPE na gestão 2019-33 

2021; auditor Cláudio Moacir Marques Corrêa. A sessão foi aberta à Comunidade Interna. Antes 34 

de iniciar os trabalhos, a  Reitora, na qualidade de Presidente do CONSUN e do CONSEPE, 35 

declarou empossados os conselheiros eleitos na forma  dos Editais nºs 01 e 02/2019 para o 36 

mandato de dois anos, cujo resultado foi homologado na sessão do CONSUN em 2 de maio de 37 

2019. Para o CONSUN, as seguintes chapas: docentes Alberto Antônio Rasia Filho e Gisele 38 

Branchini; Luciano Costa Blomberg e Mirko Salómon Alva Sanchez; Ricardo Mörschbächer e 39 

Ernani Luís Rhoden; Paulo Ricardo Gazzola Zen e Paulo José Zimermann Teixeira;  Ana Boff de 40 

Godoy e Aline Aver Vanin; Ana Paula Scheffer Schell da Silva e Tais Maria Nauderer;  Eliane 41 

Dallegrave e Kellen Cristhinia Borges de Souza; Caren Luciane Bernardi e Luciane Dalcanale 42 

Moussalle; Letícia Pacheco Ribas e  Sheila Tamanini de Almeida;  Liliane Diefenthaeler Herter e  43 

Regis Kreitchman;  Liane Nancy Rotta e  Bruno Hochhegger; Cristiane Oliveira Rodrigues e Thaís 44 

Rodrigues Moreira;  Josenel Maria Barcelos Marçal e  Pedro Bandeira Aleixo;  Francisco 45 

Scornavacca e Marina Gonzalez de Oliveira;  Clarissa de Antoni e Lúcia Marques Stenzel;  Maria 46 

Cláudia S. Cotta de Souza e Mônica Maria Celestina de Oliveira; técnicos administrativos Andreia 47 

Carolina Duarte Duprat e Andréia Zacharias Mangan;  Magno Carvalho de Oliveira e  Aline Barp 48 

de Souza;  Isabela Beraldi Esperandio e Lucimara Silva Rocha;  Priscila de Souza Nogueira e Aline 49 

Brancher Sangalli; Vinicius Lunkes Cezar e Thiago Seidel Monteiro;  Michel Pereira de Oliveira e 50 

Manon Rhode Schmitt;  Evandro de Assunção dos Santos e  Charize Alexandra Fonseca de 51 

Mesquita;  Michele Silveira da Silva e  Monice Santana dos Santos; Ana Maris Carlesso e Amanda 52 

da Silva; e discentes Luís Felipe dos Santos de Castro e Vinicius da Costa Worm;  Patrick 53 

Marcondes Leão de Souza e Gabriel Farias Maxwell;  Zilena Casale Tomazeli e Tiago Antônio 54 

Rodrigues;  Marina Helena Dias da Costa e Vitoria de Oliveira Ximendes;  Letícia Birk e Andressa 55 

Barreto Glaeser;  Marina Camassola Vacchi e  Carolina Augusta Silva dos Santos;  Marcelo Garrido 56 

dos Santos e Mirian Tatiane Hausmann. Para o CONSEPE, as seguintes chapas: técnicos 57 

administrativos Olívia Barros de Freitas e Maria Cláudia Moraes Leite; e discentes Patrick 58 

Carvalho Cabreira e Guilherme Taioqui Fioruci;  Pedro Zimmermann Neto e  Andreus Hübner 59 

Matos; Pakiza Santos da Silva e Amanda Decker;  Gabriela Conter Rodrigues e  Lucas Sávio 60 

Rodrigues Carvalho;  Caique Fontes Augusto e  Sofia Hoffmann;  Vítor Vinicius Huber Freire e  Luis 61 

Fernando Marcelino Braga;  Rosane Machado Rollo e  Marina Caroline Hoffmann Pereira;  62 

Caroline Rodrigues da Silveira e Lariana Almeida Szczesny. A seguir, deu início à Ordem do dia:  63 

Como a crise afeta a UFCSPA. Inicialmente, a senhora Presidente informou e exemplificou como 64 

funciona o orçamento da Universidade, limites de empenho previstos no Decreto de 65 

programação orçamentária nº 9.711/2019, e liberação do financeiro, que corresponde ao efetivo 66 

pagamento dos recursos. Relacionou os tipos de despesas que correspondem a capital e custeio 67 

e respectivas fontes; fórmula da matriz OCC; fontes próprias que precisam ser previstas no ano 68 

anterior e os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 95/2016. A seguir, apresentou 69 

o orçamento detalhado da UFCSPA no período de 2015 a 2019 e a previsão de receitas para 2020. 70 

Relatou os valores comprometidos com serviços de manutenção da infraestrutura, com mão-de-71 

obra terceirizada; os principais investimentos que foram efetuados em TI;  e o custo previsto por 72 

aluno, segundo dados do Tribunal de Contas da União. Na sequência, discorreu sobre os 73 

controles vinculados a outros órgãos: Procuradoria Federal junto à UFCSPA, vinculada à AGU; 74 

Auditoria Interna e Ouvidoria, vinculadas à CGU; Comissão de Ética, vinculada à Comissão de 75 

Ética Pública da Presidência da República; e sobre os documentos que correspondem às ações 76 
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de governança, cuja estrutura é formada por órgãos externos, os Conselhos Superiores e a 77 

Reitoria e Pró-Reitorias. Destacou que na cadeia de valor o principal cliente é a sociedade, para 78 

quem os principais produtos entregues são profissionais de excelência, pesquisa e inovação, e 79 

qualificação do atendimento em saúde e outros serviços. Na situação atual, discorreu sobre 80 

ameaças e pontos críticos (bloqueio do orçamento, fake news, financiamento para pesquisa e 81 

extensão, EC 95/2016), destacando como consequências para a Universidade: congelamento dos 82 

gastos com custos crescentes; para manutenção haverá um aumento de custos vinculados à 83 

expansão dos últimos anos; o crescimento contínuo, pois muitos cursos foram implementados e 84 

a cada ano aumentam o número de turmas, até atingir o número de vagas programadas; 85 

impactos sobre a folha de pagamento, pois no momento em que for atingido o teto de gastos 86 

haverá congelamento de progressões e vedação de novas contratações. Salientou que quaisquer 87 

fontes de arrecadação própria (serviços que a Universidade presta, verbas de projetos 88 

institucionais financiados por órgãos internacionais e outras arrecadações) também estão 89 

sujeitas a este limite. A seguir demonstrou os valores orçamentários que foram bloqueados pelo 90 

Governo no dia 1º de maio de 2019 e esclareceu a diferença entre “bloqueio” e 91 

“contingenciamento”. Na sequência, discorreu sobre a conjuntura nacional e internacional que 92 

ensejam a necessidade de mudança na forma de comunicação das instituições com a sociedade; 93 

a campanha contra a universidade pública que parte de influenciadores anônimos; o prejuízo no 94 

financiamento para a ciência com os cortes de bolsas do CNPq e da CAPES; a falta de 95 

financiamento para a Extensão; as regras para a autorização de concursos instituídas pelo 96 

Decreto nº 9.739/2019. Como pontos críticos, destacou o espaço físico, pois houve grande 97 

expansão das atividades sem crescimento proporcional da infraestrutura, e a necessidade de 98 

adequações legais e de segurança. Relatou as obras finalizadas, as obras iniciadas no primeiro 99 

semestre de 2019 e as obras em fase de licitação de projetos; comentou sobre as salas para 100 

metodologias ativas e as ações realizadas para implementação da segurança, inclusive com a 101 

contratação de bombeiros civis; relatou a ocorrência de problemas construtivos no prédio 3, com 102 

a queda de parte do acabamento da fachada, e outros problemas pertinentes às necessidades 103 

de ajustes para obtenção do alvará PPCI e certidões de “habite-se” dos prédios. Na sequência, 104 

abordou o planejamento orçamentário da Gestão efetuado em 2018, com as despesas de capital 105 

e custeio que seriam prioritárias, informando que as verbas foram contingenciadas e liberadas 106 

somente no final do ano. Entretanto, com o esforço concentrado da equipe técnica, foi possível 107 

executar 98,65% do valor orçado atribuído à Instituição. Com relação ao planejamento 108 

estratégico, informou que com a gestão baseada em evidências e a otimização e democratização 109 

dos recursos, foi possível ampliar a utilização do Sistema de Registro de Preço como ferramenta 110 

de aquisição de bens e serviços pela Universidade; contratar de forma contínua empresa 111 

prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos dos laboratórios; 112 

e readequar a rede sem fio para permitir acesso em todos os espaços. Foram feitas 113 

normatizações para maior eficiência de trabalho, com estabelecimento de cronograma anual de 114 

compras; definição de procedimentos para aquisição de mobiliários; instituição de catálogo de 115 

materiais para laboratórios; e para solicitação de manutenção de equipamentos laboratoriais; 116 

monitoramento de contratos de prestação de serviços; e regramento de uso do cartão 117 

corporativo para compra de insumos para aulas práticas. A melhoria da eficiência na gestão de 118 

licitações permitiu a redução das contratações diretas e o aumento substancial do número de 119 

itens registrados em atas de registro de preços. Salientou outras ações de geração de economia 120 

e destacou que os próximos desafios estão relacionados à destinação de imóveis adquiridos para 121 
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os campi e eliminação de despesas locatícias com a realocação do Arquivo. Finalizando, discorreu 122 

sobre as ações importantes para a construção do futuro, elencando as bases de apoio político e 123 

o que seria possível fazer internamente para auxiliar no movimento de preservação da 124 

Instituição, com ações voltadas à comunicação com a sociedade e à visibilidade institucional, 125 

convidando a todos para a participação ativa no evento “UFCSPA Acolhe”, no dia 25 de maio, e 126 

nas ações voltadas à construção do Plano de Desenvolvimento Institucional que ocorrerão no 127 

decurso deste ano. Aberto o tema à manifestação dos conselheiros, a Profa. Clarissa de Antoni 128 

efetuou a leitura de mensagem de apoio do Departamento de Psicologia às ações de divulgação 129 

da Universidade e em defesa do ensino, da pesquisa e da extensão.  O Prof. Alberto Rasia Filho 130 

agradeceu o esforço empreendido pela Gestão e manifestou-se como cidadão e professor 131 

pesquisador sobre os últimos acontecimentos que vieram em prejuízo da sociedade, como uma 132 

agressão descabida, desproporcional e injustificável. Indagou se existe ação nacional envolvendo 133 

o judiciário para a reversão dos bloqueios, e analisar se não está ocorrendo abuso de poder. A 134 

senhora Presidente informou que em alguns casos o Ministério Público estaria ingressando com 135 

pedidos de esclarecimentos. Passou à palavra para o Auditor, Cláudio Corrêa, que informou que 136 

todos os anos têm ocorrido contingenciamentos; que este ano ocorreu de forma mais expressiva; 137 

que todos os ministérios têm tido contingenciamentos. Esclareceu que essas dificuldades sempre 138 

existem e é uma oportunidade para união em prol da Universidade e, como servidores, 139 

trabalhando na melhor forma, com eficiência e com ações em prol da economia de recursos, 140 

demonstrando para a sociedade o que se faz em termos de pesquisa e inovação. A técnica 141 

Andreia Duprat, representante sindical, expôs sua opinião política sobre o projeto de desmonte 142 

do serviço público e convidou todos os técnicos a participarem dos atos de paralização 143 

agendados para o dia 15 de maio. A Profa. Elizandra Braganhol expressou agradecimentos à 144 

Gestão e refletiu sobre o cenário desolador de desprestígio às instituições. Por si e seus colegas, 145 

manifestou apoio à resistência. Manifestou que é imprescindível mostrar à sociedade o que é 146 

feito na Instituição e informou que os alunos do PPG Biociências criaram uma página para 147 

divulgação de vídeos de iniciação científica no Instagram, que estão à disposição para publicação 148 

de ações dos interessados. O discente Luiz de Castro refletiu sobre a importância de todos para 149 

a construção da sociedade, professores e alunos, que precisam lutar por esse espaço para a 150 

criação de um país melhor. Convidou a todos para o ato que se realizará no dia 15. A discente 151 

Giulia Costa parabenizou a explanação efetuada pela Reitora; refletiu sobre a importância das 152 

instituições e opinou que a Instituição está no caminho certo e deve agir sobre os ataques 153 

econômicos. Corroborou o convite para os atos no dia 15. O discente Vitor Classmann salientou 154 

a importância de se pensar sobre a conjuntura atual e qual seria o papel de cada um como 155 

agentes políticos. Refletiu sobre várias universidades que estão sob risco de suspensão de 156 

atividades se não houver o desbloqueio das verbas; sobre estudantes que perderam bolsas. 157 

Manifestou que a educação precisa ser a prioridade de um país; que não é possível viver em 158 

rotina de normalidade em face aos acontecimentos e que no dia 15 a aula será feita na rua. A 159 

Profa. Ana de Godoy, falando pelo Departamento de Educação e Humanidades e por si, informou 160 

que está sendo preparada a programação de ações para o dia 15. Solicitou auxílio de todos no 161 

fornecimento de material informativo sobre as atividades realizadas pela Instituição para 162 

divulgação e comentou as atividades previstas para esse dia de mobilização, que será uma aula 163 

de cidadania e coletividade. A Profa. Ana Amélia Lima ressaltou o crescimento e a contribuição 164 

do Curso de Enfermagem, que completou dez anos, e motivou a todos a seguirem unidos para 165 

mostrar à sociedade o trabalho em prol do ensino. A Profa. Maria Cristina Werland informou que 166 
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o Departamento de Farmacociências está engajado nas ações e que é importante mostrar o papel 167 

da universidade e sua importância para a sociedade. A Profa. Simone Canabarro, representando 168 

o PPG Ensino na Saúde, refletiu que a palavra de ordem é coragem para lutar pelo que se ama e 169 

o que se faz. A Profa. Jenifer Saffi se sentiu orgulhosa pelas manifestações dos conselheiros e 170 

fortalecida pela união demonstrada em defesa da educação. Manifestou-se pela massiva 171 

presença de todos, incluindo familiares e amigos, nas atividades do evento “UFCSPA Acolhe” no 172 

próximo dia 25. A senhora Presidente deu as boas-vindas aos novos conselheiros e agradeceu a 173 

colaboração dos que se despediram, informando que a Instituição se encontra em estado de 174 

mobilização constante e contínua em defesa da educação, pois são os valores que se apresentam 175 

na missão institucional, com a formação de profissionais humanos para a sociedade que os 176 

cercam. Sem outros assuntos a tratar, agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou 177 

a sessão às dezesseis horas. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos 178 

Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, será assinada pela 179 

senhora Presidente desta sessão e por mim. 180 

 
 

LUCIA CAMPOS PELLANDA 
Presidente do CONSUN e do CONSEPE 
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Secretária Executiva 

 


