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Conselho Universitário 
Secretaria dos Conselhos Superiores 

  

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA  Nº 01/2020/CONSUN 

Fonte Normativa Data Sala H. Início H. Térm. 

Reg. Interno do CONSUN de 05/03/2009 (Arts. 8º e 16) 16/01/2020 501 14:10 15:50 

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 13/01/2020. 

identificação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez minutos, 1 

na sala nº 501, 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, 3 

com a presença da Reitora, Lucia Campos Pellanda, presidindo esta sessão; da Pró-Reitora de 4 

Pesquisa e Pós-graduação, Márcia Giovenardi, e da Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam 5 

Bortolaci, compondo a mesa; dos senhores conselheiros docentes, técnico-administrativos e 6 

discentes titulares ou suplentes: Mônica Maria Celestina de Oliveira, Aline Lins Camargo, Leandro 7 

Mateus Silva de Souza, Alessandra Dahmer, Ana Cláudia Souza Vazquez, Sandrine Comparsi 8 

Wagner, Lucila Ludmila Paula Gutierrez,  Cabral Pavei, Marcelo Menna Barreto Schwancke,  9 

Felipe de Souza Stigger, Fabiana de Oliveira, Ricardo Yudi Akiyosh, Raphael Maciel da Silva 10 

Caballero, Maria Cláudia S. Cota de Souza, Margaret Weidenbach Gerbase, Fabiana Viegas 11 

Raimundo, Mayte Raya Amazarray, Marla Nasciso Godoi Biajoli, Cheila Minéia Daniel de Paula, 12 

Tiago Franco de Oliveira, Elizandra Braganhol, Bruno Manfredini Baroni, Graciele Fernanda da 13 

Costa Linch, Simone Travi Canabarro, Silvio César Cazella, Cristiane Valle Tovo, Júlia Fernanda 14 

Semmelmann Pereira Lima, Daniela Centenaro Levandowski, Paulo José Zimermann Teixeira, Ana 15 

Paula Scheffer Schell da Silva, Letícia Pacheco Ribas, Liliane Diefenthaeler Herter, Pedro Bandeira 16 

Aleixo, Francisco Scornavacca, Magno Carvalho de Oliveira, Isabela Beraldi Esperandio, Thiago 17 

Seidel Monteiro, Michel Pereira de Oliveira, Evandro de Assunção dos Santos, Monice Santana 18 

dos Santos, Patrick Marcondes Leão de Souza, Marina Helena Dias da Costa e Letícia Birk. A Profa. 19 

Helena Maria Tannhauser Barros esteve presente, mas não assinou o livro. Ausências justificadas:  20 

Juliana Trevisan da Rocha, Karin Viegas, Carine Raquel Blatt, Luciana Suarez Grzybowski, Sheila 21 

Bünecker Lecke, Pedro Roosevelt Torres Romão, Daniela Cardoso Tietzmann, Marta Quintanilha 22 

Gomes, Alberto Antônio Rasia Filho, Gisele Branchini, Luciano Costa Blomberg, Eliane Dallegrave, 23 

Kellen Cristhinia Borges de Souza, Josenel Maria Barcelos Marçal, Andreia Carolina Duarte 24 

Duprat, Andréia Zacharias Mangan, Priscila de Souza Nogueira, Vinicius Lunkes Cezar, Ana Maris 25 

Carlesso, Amanda da Silva, Eduardo José Centeno de Castro. Ausência comunicada: Adriana 26 

Seixas. Não compareceram os seguintes membros titulares ou seus respectivos suplentes: Jenifer 27 

Saffi, Catarina Bertaso Andreatta Gottschall, Sérgio Luis Amantéa, Ricardo Mörschbächer, Ana 28 

Boff de Godoy, Caren Luciane Bernardi, Liane Nanci Rotta, Cristiane Oliveira Rodrigues, Clarissa 29 

de Antoni, Luís Felipe dos Santos de Castro, Zilena Casale Tomazeli, Marina Camassola Vacchi, 30 

Marcelo Garrido dos Santos e Bárbara Cristina de Azevedo Lima. Convidado: Prof. Rafael Caceres. 31 
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Ordem do dia:  1. Aprovação da ata da sessão ordinária de 05/12/2019 e da ata da sessão 32 

extraordinária de 12/12/2019. Os conselheiros Michel Oliveira, Julia Pereira Lima e Catarina 33 

Gottschall justificaram suas faltas na sessão de 05/12/2019. Sem outras manifestações prévias 34 

ou expressas nesta sessão, ambas as atas foram aprovadas.  2. Aprovação de recebimento da 35 

cedência do prédio na Rua 7 de Setembro. A senhora Presidente introduziu o tema e passou a 36 

palavra à Profa. Alessandra Dahmer, a qual relembrou aos conselheiros que se trata do prédio 37 

onde se localizava o Ministério Público do Trabalho; que o prédio têm 22 andares em localização 38 

central e próxima dos transportes públicos; que o plano de ocupação prevê a reserva de dois 39 

andares para uso de outro órgão federal, mas que os demais estarão integralmente disponíveis 40 

para a Universidade com toda a infraestrutura de mobiliário. Destacou que o investimento a ser 41 

feito se refere às instalações elétricas e manutenção do elevador. Salientou que foi feita a 42 

previsão de recursos financeiros para essa manutenção preventiva e reforçou que seria 43 

necessária a autorização do Conselho para a assinatura do termo de cessão do imóvel à UFCSPA. 44 

A Profa. Fabiana de Oliveira relembrou que o plano de ocupação inicial previa a cessão de quatro 45 

andares para outros órgãos. A Profa. Alessandra Dahmer comentou que o plano foi refeito e que 46 

o compartilhamento será de dois andares. Além disso, destacou a economia que será efetuada 47 

com a desnecessidade de pagamento de aluguel para a instalação do arquivo, que poderá ser 48 

remanejado para o referido prédio. A senhora Presidente destacou que poderá haver transporte 49 

entre o campus da Sarmento Leite e o prédio na rua 7 de setembro, a exemplo do que ocorre 50 

para o DDA. Comentou que em caso de cessão de uso de prédio da União, como esse, o risco 51 

seria menor e o processo de cessão mais tranquilo. O mesmo não se aplicaria ao prédio da SMIC, 52 

pois se trataria de cessão de imóvel entre município e União. A Profa. Júlia Pereira Lima indagou 53 

sobre a previsão de recursos para sustentabilidade desse imóvel. A senhora Presidente informou 54 

que seriam despesas de segurança, a ser remanejada do imóvel do Bairro Santa Tereza, e custos 55 

de condomínio, os quais já estariam previstos. Destacou que o aumento de custeio seria 56 

compensado com corte de outras despesas, tais como manutenção de jardim vertical, carro para 57 

a Reitora, assinatura de jornais, cartão corporativo e telefones celulares corporativos, cujos 58 

contratos foram suspensos. A Profa. Elizandra Braganhol parabenizou a iniciativa.  A seguir, a 59 

proposta  foi votada e aprovada por unanimidade. Resolução nº 01/2020/CONSUN. Na 60 

sequência, a senhora Presidente informou que já foi efetuada a devolução à SPU do terreno do 61 

Bairro Santa Tereza recebido em doação  e que os outros dois imóveis serão cedidos para uso da 62 

Polícia Federal, que em contrapartida atuará em ações e projetos de extensão da UFCSPA. Na 63 

sequência, a senhora Presidente solicitou inversão da pauta para antecipar o item 5. Informações 64 

sobre o andamento das obras no campus. Com a concordância dos conselheiros, a Profa. 65 

Alessandra Dahmer fez um relato sobre as obras em andamento e as obras previstas para os 66 

prédios 1, 2 e 3. Ressaltou que após a reforma prevista para o prédio 1, será dado início à reforma 67 

para instalação do RU, cujo projeto está em andamento. Informou que o PPCI do prédio 1 já foi 68 

aprovado e que os respectivos planos dos prédios 2 e 3 estão em andamento. Informou sobre 69 

incêndio ocorrido no almoxarifado de químicos no mês de dezembro, em função de descuido da 70 

equipe de obras, e que a empresa foi multada e recebeu punição. Destacou a prontidão dos 71 

bombeiros voluntários, cujo atendimento imediato evitou maiores proporções ao incidente. Em 72 

relação à futura Unidade de Saúde, na Rua Conceição, informou que o projeto está em 73 

andamento. A senhora Presidente ressaltou que a decisão de se privilegiar a segurança é muito 74 

importante. Que o atraso nas obras foi necessário em função das medidas preventivas, incluindo 75 

refazimento da fachada do prédio 3, que oferece risco à comunidade, e a conclusão dos trabalhos 76 
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para a aprovação dos PPCIs dos prédios 2 e 3. A Profa. Alessandra Dahmer complementou a 77 

informação, ressaltando os riscos da tubulação de gás que corre junto à tubulação de água, as 78 

quais precisam ser separadas, e que o prédio 3 entrará em obras para a correção da fachada. A 79 

senhora Presidente informou que o problema de vazamento de água já foi resolvido, resultando 80 

em 80% de economia na conta mensal, e que está sendo estudada a aplicação de células 81 

fotovoltaicas para redução do consumo de energia elétrica em torno de 20%. Solicitou que todos 82 

ajudem a cuidar dos ambientes, para que se evitem desperdícios. O Prof. Francisco Scornavacca 83 

lembrou que há previsão de taxação da energia solar. O técnico Leandro de Souza informou que 84 

o imóvel da Rua Conceição terá isenção de IPTU. A técnica Isabela Esperandio solicitou 85 

informação sobre a licitação para instalação de nova cafeteria no prédio 3. A senhora Presidente 86 

informou que houve opção pelo fornecimento de alimentos com menor preço e o processo está 87 

em análise pela Procuradoria. A Profa. Elizandra Braganhol indagou sobre a previsão de 88 

conclusão das obras do prédio 3. A Profa. Alessandra Dahmer informou que será em torno de 89 

seis meses. O Prof. Cabral Pavei indagou se o prédio da Rua 7 de Setembro já tem PPCI. A Profa. 90 

Alessandra Dahmer informou que o PPCI está tramitando. Sobre o RU, informou que os dados 91 

serão apresentados no mês de março. 3. Aprovação de prévia concordância para a FAURGS e a 92 

Fundação Médica do Rio Grande do Sul solicitarem a renovação, junto ao GAT/MEC-MCTIC, da 93 

autorização para permanecerem como fundações de apoio à UFCSPA. Processos nºs 94 

23103.005838/2019-55 (FAURGS) e 23103.005767/2019-91 (FUNDMED) com pareceres 95 

favoráveis da Comissão de Acompanhamento da Relação com Fundações de Apoio da UFCSPA – 96 

CARF/UFCSPA. A senhora Presidente apresentou o tema, que foi apreciado e aprovado por 97 

unanimidade do colegiado. Resoluções nºs 02/2020/CONSUN e 03/2020/CONSUN. 4. 98 

Informações sobre atos do Executivo. Na sequência, a senhora Presidente apresentou as 99 

seguintes informações aos conselheiros: i) edição da MP nº 914/2019, que dispõe sobre o 100 

processo de escolha dos dirigentes das universidades e institutos federais estabelecendo 101 

candidatos únicos; lista tríplice; Vice-reitor, coordenadores, diretores de unidade nomeados pelo 102 

reitor; consulta realizada por colégio eleitoral instituído especificamente para esse fim, na 103 

proporção 70/15/15, eliminando o papel do CONSUN. Ressaltou que a citada MP está em 104 

consulta na página do Senado Federal; que as instituições objetaram a não observância dos 105 

princípios de relevância e de urgência para expedição de MP; que existem outros projetos em 106 

tramitação (inclusive eliminando a lista tríplice) e que existe diversidade entre as universidades 107 

(autonomia para escolha das normativas próprias; autonomia prevista no art. 207 da CF). ii) o 108 

Programa Future-se está novamente em consulta pública no endereço “participa.br”, sem 109 

consulta prévia às universidades. iii) com relação à gestão de pessoas, o Dec. 10.185/2019 110 

extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar e veda a abertura de concurso público e o 111 

provimento de vagas, impactando expressivamente no número de técnicos administrativos e 112 

técnicos em assuntos educacionais da UFCSPA; o Dec. 10.193/2019 estabelece limites e 113 

instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com 114 

diárias e passagens; iv) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1/2020/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC, de 8 de 115 

janeiro de 2020, dispõe sobre o provimento de cargos de docentes e técnicos para o ano de 2020, 116 

especificando que não estão autorizados, até a presente data, provimentos de cargos de 117 

docentes e técnicos nas universidades federais para o ano de 2020; serão considerados nulos de 118 

pleno direito os atos referentes às despesas de pessoal e encargos sociais que forem autorizados 119 

sem a observância da Lei Complementar 101/2000 (normas para a responsabilidade na gestão 120 

fiscal). V) No dia 5 de novembro, foram apresentadas três propostas de Emenda Constitucional: 121 



Rua Sarmento Leite, 245 – Centro histórico – 90050-170 – Porto Alegre (RS) – Tel. (51) 3303-8700 – www.ufcspa.edu.br 4/5 

PEC Emergencial (PEC 186/2019), com redução de salários e carga horária dos técnicos, PEC dos 122 

Fundos (PEC 187/2019)  e PEC do Pacto Federativo (PEC 188/2019), todas com sérios impactos 123 

para a Universidade e servidores. Finalizando, a senhora Presidente discorreu sobre o orçamento 124 

de capital e custeio para 2020, informando que o capital foi estabelecido na ordem de R$ 125 

1,45milhões e o custeio em R$ 20,1milhões, acrescido de R$ 8,48milhões que poderão ser 126 

contingenciados ao longo do período. Ressaltou que os valores contingenciados em 2019 foram 127 

recebidos no final do ano e houve um esforço conjunto da equipe para a sua aplicação. O 128 

orçamento de 2020 está dividido em unidades gestoras diferentes: 60% na atual e 40% em outra 129 

unidade. A senhora Presidente ressaltou que, na prática, o planejamento precisa ser feito com 130 

base no montante equivalente aos 60%, pois se considerados 100% haverá risco de faltar. Em 131 

relação ao PNAES, a decisão é de que se mantenha como se fosse 100% de custeio e, se 132 

necessário, a universidade custeará os dois meses finais tendo em vista a importância do 133 

atendimento aos alunos. Sugeriu que os conselheiros façam a leitura dos atos informados. O Prof. 134 

Rafael Caceres questionou, em face das notícias, para quando estaria programado o processo de 135 

eleições para reitor na UFCSPA. A senhora Presidente informou que a expectativa é de que a 136 

eleição ocorra em novembro e que será necessário acompanhar a revisão do regramento para 137 

discussão do tema com tranquilidade. 6. Regimento Interno do CONSUN. A senhora Presidente 138 

relembrou os principais pontos do Regimento Interno do CONSUN, que tem tratado de assuntos 139 

complexos em suas reuniões. Destacou a pontualidade e assiduidade como aspectos importantes 140 

a serem observados, solicitando que os suplentes sejam convocados em caso de impossibilidade 141 

de comparecimento dos titulares. Com relação à sugestão de transmissão das sessões ao vivo, 142 

apresentada pela conselheira Andréia Duprat na sessão anterior, a senhora Presidente opinou 143 

que pautas sobre temas delicados não deveriam ser transmitidas abertamente para não causar 144 

constrangimentos. Ressaltou que o impedimento de votação se aplica aos temas de interesse 145 

pessoal dos conselheiros, como progressões e afastamentos; que o tempo de fala deve ser 146 

observado (3 minutos); que os temas em assuntos gerais são informativos e não deliberativos. A 147 

seguir, salientou que foi efetuado relatório de faltas dos conselheiros e que alguns membros 148 

natos não têm comparecido às sessões e tampouco enviado seus suplentes. Solicitou a 149 

colaboração dos conselheiros para que sempre estejam representados nas sessões. Com relação 150 

às frequentes ausências de representante do PPG-PED, o Prof. Francisco Scornavacca informou 151 

que levará o assunto para a reunião de Departamento. Com relação à conselheira externa 152 

Bárbara Lima, que não compareceu a nenhuma das sessões desde a sua indicação, ficou 153 

estabelecido que os conselheiros poderão encaminhar sugestão de substituto para a SECON, 154 

para fins de inclusão na pauta da próxima sessão. A agenda das sessões ordinárias está publicada 155 

na página institucional. Para o mês de abril, a senhora Presidente solicitou alteração da data da 156 

sessão do dia 2 para o dia 9 em função de conflito com evento da PROGRAD. 7. Assuntos gerais. 157 

7.1 A Profa. Fabiana Raimundo, membro suplente, informou que não recebeu a convocação 158 

desta sessão. 7.2 A Profa. Ana Schell informou que a avaliação institucional promovida pela CPA 159 

estará aberta à comunidade interna até o dia 23 de janeiro. A seguir, apresentou pedido de 160 

auxílio aos professores do Estado para suprimento de custos básicos, tendo em vista que tiveram 161 

seus pontos cortados em virtude da greve. Informou que a conta para depósito de doações e 162 

outras informações estão disponíveis no site da ADUFRGS. A senhora Presidente informou que a 163 

Universidade adotou medida para não prejudicar os alunos provenientes das escolas em greve, 164 

os quais poderão fazer matrícula provisória e apresentar as comprovações quando finalizados os 165 

registros pelas respectivas escolas. 7.3 A Profa. Mônica de Oliveira esclareceu a forma pela qual 166 
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será feito o mapeamento dos dados sobre as atividades docentes e solicitou que os professores 167 

efetuem o preenchimento dos formulários requisitados até o dia 8 de março. 7.4 Sem outros 168 

assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e 169 

encerrou a sessão às quinze horas e cinquenta minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, 170 

Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos 171 

Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 172 

  
 
 

LUCIA CAMPOS PELLANDA 
Presidente do CONSUN 
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