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Secretaria dos Conselhos Superiores 

  

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA  Nº 07/2020/CONSUN 

Fonte Normativa Data Sala H. Início H. Térm. 

Reg. Interno do CONSUN de 05/03/2009 (Arts. 8º e 16) 10/09/2020 VConf 14:10 15:10 

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 04/09/2020. 

identificação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações 

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

realizou-se sessão ordinária do Conselho Universitário por videoconferência na Plataforma 2 

“Conferência Web”,  sob a presidência  da Reitora, Lucia Campos Pellanda, e coordenação dos 3 

trabalhos pela Vice-Reitora, Jenifer Saffi, e a Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolaci. 4 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros titulares: Débora Fernandes Coelho, Marcia 5 

Giovenardi, Margaret W. Gerbase, Letícia Pacheco Ribas, Priscilla de Souza Nogueira, Alessandra 6 

Dahmer, Eliane Dallegrave, Silvio Cesar Cazella, Cheila Minéia Daniel de Paula, Francisco Scornavacca, 7 

Caren Bernardi, Barbara Cristina de Azevedo Lima, Marina Helena Dias da Costa, Isabela Beraldi 8 

Esperandio, Eduardo José Centeno de Castro, Simone Travi Canabarro, Vinicius Lunkes Cezar, Luana 9 

Duarte Teles, Helena Schirmer, Ana Cláudia Souza Vazquez, Zilena Casale Tomazeli, Clarissa De 10 

Antoni, Evandro de Assunção dos Santos, Raphael Maciel da Silva Caballero, Marcelo Menna Barreto 11 

Schwarcke, Alberto A. Rasia Filho, Ana Paula Scheffer Schell da Silva, Simone Schneider Amaral, Julia 12 

Pereira Lima, Luciana Suárez Grzybowski, Michel Pereira Oliveira, Ana Boff de Godoy, Marcelo 13 

Garrido dos Santos, Adriana Seixas, Luciano Costa Blomberg, Leandro Mateus Silva de Souza, Thaís 14 

Rodrigues Moreira, Elizandra Braganhol, Catarina B. A. Gottschall, Graciele Fernanda da Costa Linch, 15 

Letícia Birk, Luís Felipe dos Santos de Castro, Carine Raquel Blatt, Andréia Carolina Duarte Duprat, 16 

Josenel Maria Barcelos Marçal, Fabiana de Oliveira, Liliane D. Herter, Bruno M. Baroni, Daniela 17 

Centenaro Levandowski, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Ricardo Mörschbächer, Michele Silveira da Silva, 18 

Carolina Augusta Silva dos Santos, Juliana Trevisan da Rocha, Daniela Cardoso Tietzmann e Adriana 19 

Maisonnave Raffone;  e os seguintes conselheiros suplentes ou substitutos: Amanda da Silva, Mônica 20 

Maria Celestina de Oliveira, Aline Barp de Souza e Karin Viégas. Justificaram suas ausências os 21 

conselheiros Ana Maris Carlesso, Ana Amélia Antunes Lima, Cristiane Valle Tovo e Magno Carvalho 22 

de Oliveira. Registrada a ausência das conselheiras Márcia Rosa da Costa e Maria Cláudia Cotta 23 

Schardosim de Souza por motivo de férias. Não compareceram os seguintes conselheiros titulares ou 24 

seus suplentes: Liane Nanci Rotta, Patrick Marcondes Leão de Souza, Pedro Roosevelt Torres Romão, 25 

Sérgio Luiz Amantéa e Sheila Bünecker Lecke (em licença). Estiveram presentes, para apoio técnico, 26 

os servidores Roberto Rosa  e Isadora Santos. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da sessão ordinária 27 

de 20/08/2020. O discente Vinicius da Costa Worm, suplente de Luís Felipe de Castro, justificou sua 28 

falta em virtude de problemas técnicos no acesso à sala. Sem manifestações prévias ou expressas 29 

nesta sessão, a ata foi aprovada, registrando-se 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto 30 

contrário e 01 (uma) abstenção. 2. Aprovação da proposta do Projeto de Extensão de 31 

Desenvolvimento de Cursos e Eventos entre outras atividades de extensão por meio da FUNDMED. 32 

Processo nº 23103.204073/2020-78, com justificativa da PROEXT e análise técnica da PROPLAN e da 33 

Assessoria da Reitoria. Finalidade: gestão administrativa e financeira dos cursos e eventos da 34 

instituição, bem como das ligas acadêmicas regularmente atuantes na UFCSPA, por meio de fundação 35 
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de apoio Fundação Médica do Rio Grande do Sul – FUNDMED. A senhora Presidente esclareceu que 36 

com o término das atividades da Antepa, se faz necessário conveniar outra fundação de apoio para 37 

as atividades de extensão, por isso a proposta é de aditar o convênio junto à FUNDMED para incluir 38 

tais atividades no escopo do ajuste existente. A Profa. Ana de Godoy indagou se não seria 39 

interessante constar no convênio quais eventos seriam passíveis de cobrança. A senhora Presidente 40 

informou que não é necessário constar no convênio, mas sim na norma da extensão. A Profa. Débora 41 

Coelho esclareceu que o convênio se aplicará aos eventos que possuem movimentação financeira. 42 

Esclareceu que não há necessidade de alteração nas normas para cursos e eventos de curta duração. 43 

O tema foi votado e a proposta aprovada, registrando-se 55 (cinquenta e cinco) votos favoráveis, 44 

nenhum voto contrário e 01 (uma) abstenção. Resolução CONSUN UFCSPA nº 22. 3. Aprovação da 45 

proposta de revisão do Manual de Padronização de Documentos Institucionais (MPDI). A senhora 46 

presidente esclareceu que tal revisão se faz necessária em virtude das alterações introduzidas pelo 47 

Dec. 10.437/2020 ao Dec. 10.139/2020. O Ofício nº 05/2020/SECON, previamente encaminhado, 48 

relacionou os pontos a serem revistos no Manual. A Secretária Executiva, Miriam Bortolaci, 49 

esclareceu os pontos objeto de revisão e relatou as próximas etapas em relação à necessidade de 50 

adequação do Estatuto e Regimento Geral e da consolidação normativa da UFCSPA. Sem 51 

manifestações de dúvidas, a proposta foi votada e aprovada, registrando-se 55 (cinquenta e cinco) 52 

votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Resolução CONSUN UFCSPA nº 23. 53 

4. Proposta de concessão de título honoris causa. O conselheiro Eduardo José Centeno de Castro, 54 

Vice-provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, reiterou os méritos do 55 

Dr. Joseph Brugada Terradellas, médico e professor da Universidade de Barcelona, por ele indicado à 56 

concessão do título de professor honoris causa, conforme carta de apresentação e currículo 57 

previamente encaminhados aos conselheiros. A senhora Presidente salientou que a proposta é 58 

interessante para a universidade, tendo em vista os esforços com vistas à internacionalização, e que, 59 

em contato pessoal, o Dr. Brugada se manifestou interessado em proferir palestras, dentre outras 60 

possibilidades de interação com a UFCSPA.  A Profa. Jenifer Saffi destacou aspectos do currículo do 61 

professor indicado, como indicadores de pesquisa e ações humanitárias. Após apreciação, os 62 

conselheiros aprovaram a indicação dos seguintes membros da comissão de avaliação, nos termos 63 

do artigo 133 do Regimento Geral: Cristina Helena Targa Ferreira (UFCSPA); Renato Abdala Karam 64 

Kalil (UFCSPA) e Fernando Antonio Lucchese (UFRGS), registrando-se 50 (cinquenta) votos favoráveis, 65 

nenhum voto contrário e 02 (duas) abstenções.  Resolução CONSUN UFCSPA nº 24. 5. Relato sobre 66 

o PLOA 2021. A senhora Presidente fez uma breve introdução acerca da gestão orçamentária, 67 

dizendo que desde 2017 foram feitos vários bloqueios e contingenciamentos sobre os limites 68 

orçamentários, demandando constante revisão do planejamento. Informou que, normalmente, os 69 

valores integrais são liberados ao final de cada exercício, e a equipe tem concentrado esforços para 70 

a execução; que a gestão tem optado por priorizar as atividades-fim, concessão de bolsas e a 71 

assistência estudantil. Em relação às ações para redução de gastos, destacou que foram 72 

implementadas medidas para isenção de tributos, revisão de contratos, reorganização do sistema de 73 

compras, busca de imóveis para expansão de áreas, gastos com suprimentos de fundos, projeto para 74 

painéis solares, e revisão de gastos com água e energia, com ações para redução de consumo. 75 

Salientou que todas as ações possíveis foram tomadas para redução de gastos, contudo, o orçamento 76 

tem sido anualmente reduzido, o que limita a realização de outras ações além daquelas já 77 

implementadas com vistas à redução de custos. Demonstrou a forma de composição da matriz 78 

orçamentária, relatando as fontes e respectiva apropriação de recursos. Comentou que existem 79 

recursos extraorçamentários, disponibilizados por emendas parlamentares, e que as fontes próprias 80 

estão limitadas ao teto orçamentário. Para 2021, foi recebida uma previsão do orçamento com 81 

redução em cerca de 16% nos valores de custeio. A redução em capital ficou equivalente a 2020. 82 

Houve uma série de discussões no âmbito do MEC e a previsão foi reavaliada. Estão garantidos 30% 83 

do montante orçamentário e o restante depende de aprovação do Congresso Nacional. Com essa 84 

previsão orçamentária não será possível o aumento de bolsas para iniciação científica, pós-graduação 85 

e extensão, investimentos em pesquisa e equipamentos para a graduação, mudanças de regime de 86 
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trabalho, contratações e assistência estudantil. O MEC condicionou essas ações à disponibilidade 87 

orçamentária. Com esses recursos praticamente se inviabiliza a manutenção de água, luz e serviços 88 

terceirizados. Informou que está sendo feita uma mobilização junto à esfera política na tentativa de 89 

liberação integral do orçamento, contudo não é garantida. Por isso, a gestão solicita a colaboração 90 

de todos os membros da comunidade interna em relação as ações que serão necessárias para a 91 

manutenção da Universidade com essa queda de recursos. O Prof. Francisco Scornavacca destacou o 92 

trabalho impecável da gestão no esforço para executar o orçamento e resolver os problemas da 93 

melhor maneira possível. Destacou que ações importantes, como o RU, não serão possíveis de 94 

realização, e que, além disso, existe a impossibilidade de a instituição trabalhar em ações de custeio 95 

complementar, que estão limitadas ao teto orçamentário. Colocou o Departamento de Pediatria à 96 

disposição. A senhora Presidente agradeceu e comentou ações políticas que se encontram em 97 

andamento. A técnica Andreia Duprat destacou preocupação em relação à manutenção das 98 

universidades e institutos federais e refletiu sobre a conjuntura política atual, salientando que os 99 

sindicatos promoverão ações em prol das instituições e dos servidores públicos. A senhora Presidente 100 

salientou que a saída para a crise passa pela Educação. A Profa. Elizandra Braganhol parabenizou o 101 

trabalho da gestão e indagou como está a receptividade dos parlamentares com a pauta da Educação. 102 

A senhora Presidente informou que existe apoio, mas que a aprovação do Congresso para liberação 103 

orçamentária ocorrerá em contexto de muitas outras necessidades da sociedade. A sociedade precisa 104 

demonstrar a importância do orçamento para educação. A Profa. Elizandra Braganhol se preocupa 105 

com essa mobilização em função de que a importância das instituições e dos servidores tem sido 106 

descontruída. A Profa. Jenifer Saffi manifestou esperança em prol da Educação, pois a pesquisa se 107 

mostrou primordial nesses tempos de pandemia, e que inclusive a UFCSPA tem atuado fortemente 108 

durante esse período de emergência. A senhora Presidente exemplificou a necessidade de reforço 109 

contínuo da importância da Universidade. A técnica Andreia Duprat destacou que grande parte da 110 

população depende de auxílio do Estado, nas áreas da saúde, da educação e da sustentação 111 

econômica. 6. Assuntos gerais. A senhora Presidente agradeceu os comentários e reforçou a 112 

necessidade de colaboração de todos. 6.1 A Profa. Jenifer Saffi destacou que a UFCSPA ingressou pela 113 

segunda vez no ranking da publicação da Times Higher Education, com melhoria nos itens 114 

relacionados à internacionalização e às citações e manutenção de pontuação nos demais quesitos. 115 

Destacou a importância do trabalho conjunto da equipe e das Pró-Reitorias.  6.2 Sem outros assuntos 116 

a tratar, a senhora Presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão por videoconferência às quinze 117 

horas e dez minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei 118 

a presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente 119 

desta sessão e por mim. 120 
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