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Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 04/05/2020. 

identificação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se sessão 1 

ordinária do Conselho Universitário por videoconferência na Plataforma “Conferência Web”, sob 2 

a presidência  da Reitora, Lucia Campos Pellanda, e coordenação dos trabalhos pela Vice-Reitora, 3 

Jenifer Saffi, e a Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolaci. Estiveram presentes os 4 

seguintes conselheiros: 01 - Débora Fernandes Coelho; 02 -Jenifer Saffi; 03 - Márcia Giovenardi; 5 

04 - Luciano Costa Blomberg;  05 - Graciele Fernanda da Costa Linch;  06-  Ana Paula Scheffer 6 

Schell da Silva; 07- Marina Helena Dias da Costa; 08- Clarissa De Antoni; 09- Ana Claudia Souza 7 

Vazquez; 10- Ana Boff de Godoy; 11- Simone Schneider Amaral; 12-  Ana Amélia Antunes Lima; 8 

13- Josenel Maria Barcelos Marçal; 14- Catarina Bertaso Andreatta Gottschall; 15 - Letícia 9 

Pacheco Ribas16 - Maria Cláudia Schardosim Cotta de Souza; 17- Michele Silveira da Silva; 18- 10 

Sheila Bünecker Lecke; 19- Juliana Trevisan da Rocha; 20 - Isabela Beraldi Esperandio; 21- 11 

Marcelo Garrido dos Santos; 22- Cláudia de Souza Libânio; 23- Luciana Suárez Grzybowski; 24 - 12 

Daniela Centenaro Levandowski; 25 - Cristiane Valle Tovo; 26 - Caren Luciane Bernardi; 27 - 13 

Raphael Maciel da Silva Caballero; 28 - Vinicius Lunkes Cezar; 29- Paulo Ricardo Gazzola Zen; 14 

30- Adriana Seixas; 31- Eliane Dallegrave; 32- Elizandra Braganhol; 33- Daniela Cardoso 15 

Tietzmann; 34- Marcelo Menna Barreto Schwarcke; 35 - Carine Raquel Blatt; 36 - Luís Felipe dos 16 

Santos de Castro; 37- Michel Pereira Oliveira; 38- Letícia Birk; 39 - Liane Nanci Rotta; 40 - Leandro 17 

Mateus Silva de Souza; 41- Fabiana de Oliveira; 42- Barbara Cristina de Azevedo Lima; 43 - Zilena 18 

Casale Tomazeli; 44 - Mariana González de Oliveira; 45 - Márcia Rosa da Costa; 46 - Liliane  Herter; 19 

47-Simone Travi Canabarro; 48-Adriana Maisonnave Raffone; 49- Alessandra Dahmer; 50- 20 

Ricardo Yudi Akiyoshi; 51 - Josenel Maria Barcelos Marçal; 52 - Helena Schirmer; 53 - Priscilla de 21 

Souza Nogueira; 54 - Julia F. S. Pereira Lima; 55- Cheila Minéia Daniel de Paula; 56- Margaret 22 

Weidenbach Gerbase. A conselheira suplente Aline Barp de Souza esteve presente à sessão, mas 23 

não assinou a lista de presenças. Estiveram presentes na sala de videoconferência, como 24 

convidados, os seguintes servidores: 01 - Roberto Rosa; 02 - Isadora Santos; 03 - Mônica de 25 

Oliveira e 04 - Karin Viégas. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da sessão ordinária de 26 

05/03/2020. Sem manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi aprovada. 2. 27 

Aprovação da possibilidade de consulta remota para despacho de temas urgentes durante o 28 

período de afastamento decorrente do COVID 19. A senhora Presidente esclareceu a proposta 29 

aos conselheiros, sobre a possibilidade de consulta por e-mail de temas urgentes que precisem 30 

de deliberação do colegiado. Sem manifestação de dúvidas a respeito do tema, a proposta foi 31 

votada e aprovada por 49 (quarenta e nove) votos, registrando-se 01 (um) voto contrário e 32 

nenhuma abstenção. Resolução nº 11/2020/CONSUN. 3. Aprovação de desempenho da FAURGS 33 
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em apoio a projetos da UFCSPA. Em complementação ao processo nº 23103.005838/2019-55. A 34 

Profa. Alessandra Dahmer esclareceu que após a aprovação do CONSUN para o encaminhamento 35 

do processo de renovação da autorização para a FAURGS atuar como fundação de apoio à 36 

UFCSPA, houve alteração na composição do GAT e o relatório de desempenho da FAURGS é um 37 

novo requisito do processo, solicitado por meio do Ofício nº 76/2020/GAT/CGLNES/GAB/SESU-38 

MEC, de 14 de abril de 2020. O relatório foi efetuado pela PROPLAN e encaminhado para 39 

apreciação do colegiado por meio do Ofício nº 03/2020/REITORIA/PROPLAN, de 4 de maio de 40 

2020. Sem manifestação de dúvidas a respeito do tema, a proposta foi votada e aprovada por 51 41 

(cinquenta e um) votos, registrando-se nenhum voto contrário e 02 (duas) abstenções. Resolução 42 

nº 12/2020/CONSUN. 4. Aprovação de revisão do Manual de Padronização de Documentos 43 

Institucionais – MPDI – da UFCSPA. A senhora Presidente esclareceu que em decorrência do 44 

Decreto nº 10.139/2019 e da Portaria MEC nº 556/2020, que determinam a consolidação 45 

normativa dos atos inferiores a Decreto com abrangência a todos os órgãos do Executivo Federal, 46 

o MPDI da UFCSPA foi revisado para contemplar as novas diretrizes normativas. A seguir passou 47 

a palavra à Secretária Executiva, Miriam Bortolaci, responsável pela revisão, a qual esclareceu os 48 

pontos objeto de revisão e dúvidas apresentadas pelos conselheiros. Finalizados os 49 

esclarecimentos, a proposta foi votada e aprovada por 58 (cinquenta e oito) votos, registrando-50 

se nenhum voto contrário e 01 (uma) abstenção. Resolução nº 13/2020/CONSUN. 5. Revisão do 51 

prazo para apreciação da norma de atividades docentes. A senhora Presidente informou que 52 

foram recebidas solicitações para a extensão do prazo de apreciação da proposta da norma de 53 

atividades docentes. A Profa. Ana de Godoy informou que o Departamento de Educação e 54 

Humanidades se manifestou com sugestões de revisão do formulário e indagou se haveria nova 55 

rodada de discussões. A senhora Presidente informou que as sugestões recebidas serão 56 

compiladas e encaminhadas para avaliação do Procurador, antes da rodada de discussões, para 57 

verificação da conformidade legal. Sem outras manifestações de dúvidas a respeito do tema, a 58 

proposta de revisão do prazo para apreciação da norma foi votada em duas etapas: a) a 59 

prorrogação do prazo de apreciação foi aprovada por 29 (vinte e nove) votos favoráveis, 60 

registrando-se 24 (vinte e quatro) votos contrários e 05 (cinco) abstenções; b) o prazo de 61 

prorrogação foi votado e aprovado em 15 (quinze) dias, com 43 (quarenta e três) votos 62 

favoráveis, sem nova prorrogação, conforme sugestão do Prof. Raphael Caballero. As demais 63 

opções de prazo foram 30 (trinta) dias, com 01 (um) voto, e 90 (noventa) dias, com 04 (quatro) 64 

votos. A senhora Presidente salientou que não será possível efetuar a compilação de dados para 65 

apreciação na próxima sessão. Resolução nº 14/2020/CONSUN. 6. Relatos sobre a situação 66 

externa. A senhora Presidente destacou que se trata da situação mais difícil vivenciada por essa 67 

geração; que os problemas antigos não se acabaram e outros se somaram em virtude  da situação 68 

de emergência. Ressaltou matéria em discussão no Senado Federal sobre o congelamento salarial 69 

e a possibilidade de Emenda Constitucional com exclusão dos servidores da área de Educação da 70 

impossibilidade de progressão. Ressaltou que é muito importante que seja documentada toda a 71 

movimentação que tem sido feita pela Universidade no combate à pandemia. A Profa. Ana 72 

Vazquez esclareceu as recentes normativas e a forma com que as instituições têm sido tratadas. 73 

Destacou que todas as medidas cabíveis foram tomadas, mas que ainda há muito a fazer, pois o 74 

discurso se fortalece contra as instituições da área educacional. Ressaltou as medidas em relação 75 

ao corte de benefícios dos servidores, cuja argumentação jurídica foi elaborada pela Procuradoria 76 

Federal e encaminhada à Brasília, com perda em todas as instâncias. O Governo suspenderá os 77 

benefícios de quem se encontra em atividade remota. A discente Michele da Silva indagou se a 78 

suspensão seria retroativa, ao que lhe foi informado que provavelmente sim. A senhora 79 

Presidente destacou que todos os setores estão envolvidos nas ações contra a pandemia. 80 

Informou que a PROAD obteve verba de R$ 603 mil para compra de equipamentos de pesquisa 81 
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em combate ao Covid 19. A Profa. Jenifer Saffi informou que todo o processo ocorreu em duas 82 

semanas para a compra de dois equipamentos (extrator de ácido nucleico e Elisa), cada um com 83 

valor na ordem de R$ 300 mil; que esse foi um ganho excepcional, se considerando que o 84 

orçamento total da Instituição foi de R$ 1,5 milhões. A senhora Presidente ressaltou que a 85 

Universidade tem se destacado em relação às ações contra a pandemia.  Com relação ao plano 86 

de retorno às atividades presencias, informou que não há certeza sobre prazos. Que embora o 87 

Rio Grande do Sul tenha os melhores resultados do panorama nacional, nas últimas semanas a 88 

população tem relaxado as medidas de distanciamento e poderá haver reflexos.. A PROGRAD 89 

encaminhou mensagem de esclarecimento sobre a avaliação de uso do EaD. Estão todos 90 

engajados na construção do plano de retorno das atividades para aplicação da melhor forma. O 91 

Comitê de Operações Estratégicas e a Reitoria estão estudando as medidas de enfrentamento. 92 

7. Assuntos gerais. 7.1 A Profa. Jenifer Saffi destacou a importância de engajamento na marcha 93 

virtual pela ciência, organizada no facebook; aproveitando-se para valorizar as ações das 94 

universidades. Destacou temas de importância sendo tratados pela Comissão de Ciência e 95 

Tecnologia da Andifes, tais como suspensão de bolsas e redução do orçamento da Capes. 96 

Salientou a importância de contato com os Deputados Federais favoráveis à Educação. 7.2 A 97 

Profa. Simone Amaral agradeceu os esclarecimentos e sugeriu que, sobre a IN 28, o debate seja 98 

ampliado em sessão conjunta e aberta ao público. Ressaltou a importância da solidariedade de 99 

todos nesse momento de crise. A senhora Presidente informou que Adufrgs e Assufrgs 100 

possivelmente irão se mobilizar para fazer a discussão com a comunidade, pois o âmbito é 101 

superior à esfera institucional. Em relação à impossibilidade de alteração de férias, ressaltou que 102 

se refere ao período em que perdurar a emergência. Sobre a IN 28, a técnica Andréia Duprat 103 

informou que os sindicatos se mobilizaram pela perda de direitos dos servidores e que muitos 104 

esforços estão sendo rechaçados. Opinou que a autonomia administrativa da Universidade sofre 105 

interferência e que existem muitas dúvidas sobre a aplicação da IN 28. A senhora Presidente 106 

informou que a autonomia é garantida pela Constituição Federal, mas é limitada. Ressaltou que 107 

o trabalho não parou; que as pessoas não estão em atividades remotas por vontade própria. 7.3 108 

A Profa. Ana Boff solicitou que fosse feita uma sessão conjunta aberta à comunidade e com a 109 

participação dos sindicatos. 7.4 A Profa. Ana Vazquez esclareceu que não poderá haver alteração 110 

de férias nesse período de assistência específica e direcionada ao Covid 19. Que quando forem 111 

retomadas as atividades presenciais, provavelmente será possível alteração de férias. 7.5 A Profa. 112 

Ana Boff  informou que o Conselho de representantes da Adufrgs tem se reunido semanalmente, 113 

com atividades públicas mensais, e que tem auxiliado as universidades para a confecção de 114 

máscaras. Agradeceu os esclarecimentos prestados pela Profa. Ana Vazquez com relação a 115 

tipologia da auto-declaração efetuada no SEI. A seguir, manifestou que as chefias de 116 

departamentos não estão sendo convocadas a participar das reuniões promovidas pela 117 

PROGRAD e que gostariam de colaborar com as discussões. A senhora Presidente informou que 118 

a sugestão seria analisada. 7.6 A técnica Andréia Costa sugeriu que representantes das diferentes 119 

categorias sejam envolvidos na elaboração do plano de retorno. A senhora Presidente salientou 120 

que várias pessoas estão envolvidas, e que os representantes também serão incluídos nas 121 

próximas etapas. 7.7. O Prof. Luciano Blomberg indagou se aqueles que estiverem nos prazos 122 

poderão encaminhar os pedidos de progressão. A senhora Presidente informou que os fluxos no 123 

sistema serão mantidos. 7.8 O Pró-Reitor Leandro de Souza destacou que a área de 124 

Administração tem trabalhado com afinco de forma remota e informou que todos os processos 125 

relativos aos pedidos à Prefeitura, manutenção e serviços, serão automatizados. 7.9 A senhora 126 

Presidente parabenizou o PPG-ENF que foi considerado o melhor mestrado profissional do Brasil 127 

e recebeu um grande número de bolsas da Capes. 7.10 A Profa. Jenifer Saffi destacou a 128 

classificação da UFCSPA no ranking de impacto social da publicação Times Higher Education. 129 
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Informou que o resultado foi publicado em 22 de abril, e que, diferente dos demais rankings 130 

internacionais, este valoriza o impacto da instituição na comunidade local e internacional. Esse 131 

ranking contempla ações voltadas aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Também 132 

estão sendo preparadas respostas para um novo formulário recebido do Times Higher Education 133 

sobre as ações da universidade em relação ao Covid 19. A senhora Presidente destacou que a 134 

UFCSPA tem realizado várias ações. A conselheira Bárbara Lima, Gerente Distrital da Saúde,  135 

agradeceu pelo apoio dos voluntários nas ações conjuntas com a Secretaria Municipal de Saúde. 136 

7.11 A Profa. Ana Amélia Lima informou que no dia 12 de maio será comemorado o centenário 137 

da Enfermagem e serão realizadas atividades online nos dias 26, 27 e 28 de maio para discussão 138 

da atuação dos Enfermeiros na pandemia do Covid 19. Destacou dados estatísticos publicados 139 

pelo Conselho de Enfermagem. 7.12 A Profa. Ana Vazquez informou que a PROGESP, em parceria 140 

com o NESF, fará um grupo de acolhimento aos servidores da UFCSPA para tratar dos desafios 141 

familiares durante a quarentena. O convite será enviado a todos. Agradeceu pela colaboração 142 

dos professores e dos alunos de pós-graduação que atuam na área. 7.13 A Profa. Marcia 143 

Giovenardi informou sobre edital da Capes e ressaltou a participação de professores nos editais 144 

relativos ao Convid 19, destacando que Ana Gorini e Silvio Cazella foram contemplados. 145 

Parabenizou os docentes pela oportunidade de aprendizado.  7.14 Finalizando, a senhora 146 

Presidente agradeceu a colaboração de todos nesse período de enfrentamento. Parabenizou 147 

docentes, técnicos e discentes pelo engajamento e a todos que se encontram na linha de frente 148 

das ações contra a pandemia. Sem outros assuntos a tratar, agradeceu a presença e a 149 

participação de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, 150 

Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos 151 

Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 152 
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