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Conselho Universitário
Secretaria dos Conselhos Superiores

 

 

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA Nº 01/2021/CONSUN

Fonte Norma�va Data Sala H. Início H. Térm.

Regimento Interno do CONSUN. Res. 34, de 15/10/20,
arts. 8º e 16 28/01/2021 VConf 14:45 17:20

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 25/01/2021 (1123651)

iden�ficação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações

1. Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas e
quarenta e cinco minutos, realizou-se sessão ordinária do Conselho Universitário por videoconferência na
plataforma Conferência Web, sob a presidência da Reitora, Lucia Campos Pellanda, e assistência para os
trabalhos pela Vice-Reitora, Jenifer Saffi, e a Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolaci.
Es�veram presentes os seguintes conselheiros �tulares: Alberto Antônio Rasia Filho, Alessandra Dahmer,
Alessandra Peres, Ana Boff de Godoy, Ana Cláudia Souza Vazquez, Ana Paula Scheffer Schell da Silva, Andreia
Carolina Duarte Duprat, Bárbara Cris�na de Azevedo Lima, Caren Luciane Bernardi, Cheila Minéia Daniel de
Paula, Clarissa de Antoni, Cris�ane Valle Tovo, Daniela Cardoso Tietzmann, Deisi Cris�na Gollo Marques
Vidor, Eduardo José Centeno de Castro, Eliane Dallegrave, Elizandra Braganhol, Evandro de Assunção dos
Santos, Fabiana Viegas Raimundo, Francisco Scornavacca, Graciele Fernanda da Costa Linch, Josenel Maria
Barcelos Marçal, Josias de Oliveira Merib, Júlia F. Semmelmann Pereira Lima, Juliana Maria Forain Miolo
Schneider, Leandro Mateus Silva de Souza, Le�cia Birk, Le�cia Pacheco Ribas, Liliane Diefenthaeler Herter,
Luana Duarte Teles, Luciano Costa Blomberg, Luís Felipe dos Santos de Castro, Marcelo Faria Silva, Marcelo
Garrido dos Santos, Márcia Rosa da Costa, Maria Cláudia S. Co�a de Souza, Marina Helena Dias da Costa,
Melissa Medeiros Markoski, Michel Pereira de Oliveira, Michele Silveira da Silva, Mirko Salomón Alva
Sánchez, Patrick Marcondes Leão de Souza, Paulo José Zimermann Teixeira, Priscila de Souza Nogueira,
Raphael Maciel da Silva Caballero, Rita Catalina Aquino Caregnato, Sheila Gonçalves Câmara, Simone Travi
Canabarro, Thaís Rodrigues Moreira e Vinicius Lunkes Cezar; e os seguintes conselheiros subs�tutos ou
suplentes: Aline Barp de Souza, Amanda da Silva, Dinara Jaqueline Moura, Joana Corrêa de Magalhães
Narvaez, Lucimara Silva Rocha e Rafael Andrade Caceres. O conselheiro subs�tuto Tiago Franco de Oliveira
assinou a lista de presenças, mas se re�rou da sessão em virtude da presença do �tular Josias de Oliveira
Merib. Jus�ficaram ou comunicaram suas ausências os seguintes conselheiros �tulares: Débora Fernandes
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Coelho, Isabela Beraldi Esperandio, Liane NancI Ro�a, Magno Carvalho de Oliveira, Paulo Ricardo Gazzola Zen
e Silvio César Cazella. Não compareceram os seguintes conselheiros �tulares ou seus suplentes: Bruno
Manfredini Baroni, Carolina Augusta Silva dos Santos, Catarina Bertaso Andrea�a Go�schall, Pedro Roosevelt
Torres Romão, Ricardo Mörschbächer e Zilena Casale Tomazeli. Es�veram presentes os seguintes convidados:
 Airton Stein, Alessandra Dartora da Silva e Maria Eugênia Bresolin Pinto, membros do Comitê Técnico de
Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à Emergência em Vigilância em Saúde Referente ao
Coronavírus da UFCSPA (COE-UFCSPA), e Cláudio Moacir Marques Corrêa, Auditor-Chefe. Para apoio técnico,
es�veram presentes os técnico-administra�vos Roberto Rosa e Isadora Santos. A senhora Presidente deu as
boas-vindas aos novos membros do CONSUN,  Coordenadores de Cursos de Graduação, e agradeceu a
colaboração recebida dos membros da gestão anterior.  Ordem do dia: 1. Aprovação do calendário
referencial do CONSUN para 2021. A senhora Presidente propôs a manutenção das sessões ordinárias na
primeira quinta-feira do mês, com início às quatorze horas, salvo exceções a critério da Presidente. A
proposta foi aprovada, registrando- 52 (cinquenta e dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e
nenhuma abstenção. Resolução CONSUN UFCSPA nº 42. 2. Subs�tuição de membros docentes nas Câmaras
por término de mandato. Em virtude da alteração na composição do quadro de coordenadores de cursos de
graduação, foi proposta e aprovada a subs�tuição de membros na CPOG e na CLN, com alteração dos incisos
I e III do art. 1º da Resolução n. 15/2020/CONSUN, de 4 de junho de 2020, para subs�tuir o docente Marcelo
Menna Barreto Schwancke por Mayte Raya Amazarray na Câmara de Planejamento, Orçamento e Gestão
(CPOG); subs�tuir a docente Marla Nasciso Godoi Biajoli por Melissa Medeiros Markoski e incluir a docente
Alessandra Peres como membros da Câmara de Legislação e Normas (CLN). O mandato dos membros das
Câmaras permanece inalterado conforme previsto no art. 2º da Resolução n. 15/2020/CONSUN, de 4 de
junho de 2020. Resolução CONSUN UFCSPA nº 43. 3. Aprovação do PAINT 2021. Processo SEI nº
23103.201254/2021-23. O Auditor-Chefe, Cláudio Moacir Marques Corrêa, discorreu sobre a minuta do
Plano Anual de A�vidades de Auditoria Interna (PAINT) para o ano de 2021, previamente enviada aos
conselheiros. Ao final da exposição, a Profa. Ana Schell agradeceu ao Auditor-Chefe pela seriedade do
trabalho, informou que a CPA está preparando o Plano de Avaliação Ins�tucional 2021-2023 e, em
decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ques�onou se já existe definição interna acerca dos
dados que podem divulgados. O Auditor Cláudio Corrêa informou que a CGU adotou formato de relatório
com preservação de dados. Sobre a questão, a Profa. Alessandra Dahmer informou que por orientação do
TCU, será formada comissão, com regras para a escolha dos responsáveis, a ser definida na próxima semana.
Sem outras considerações, a proposta foi votada e aprovada, registrando-se 54 (cinquenta e quatro) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e 01 (uma) abstenção. Resolução CONSUN UFCSPA nº 44. 4. Informe
sobre vacinação e panorama frente à pandemia de COVID-19. O Prof. Airton Stein, membro do COE-UFCSPA,
discorreu amplamente sobre a pandemia de Covid-19 em âmbitos global, nacional e regional e sobre o plano
nacional de operacionalização da vacinação. Ressaltou que, em recente reunião com o Comitê de Infecção da
ISCMPA, foi constatado que o número de vacinas disponibilizados à Santa Casa é insuficiente; foi
encaminhada lista de acadêmicos, residentes e servidores da UFCSPA que circulam nas áreas Covid e em
outras áreas da ISCMPA para vacinação; foram disponibilizados acadêmicos e professores da Enfermagem
para auxiliarem na aplicação de vacinas. O monitoramento está sendo feito de forma con�nua e em conjunto
pelas ins�tuições. Respondendo possíveis indagações da comunidade, o COE informou que o retorno para
a�vidades na área �sica da UFCSPA ocorrerá de acordo com avaliação da curva epidemiológica; que as
sinalizações adequadas na área �sica já estão existentes; e que foram disponibilizadas orientações
específicas para os setores. Com relação às orientações para pesquisas e TCCs, sugeriu que sejam
es�muladas revisões narra�vas e sistemá�cas de temas per�nentes pelos cursos de graduação e que sejam
evitadas a�vidades presenciais. Ressaltou que a previsão de vacinação para os trabalhadores na educação
está estabelecida para a fase 4 do plano de vacinação e que as principais medidas preven�vas de
contaminação são o uso de máscara, higienização com sabão e álcool em gel e distanciamento social.
Finalizando, disponibilizou a apresentação aos conselheiros, com a indicação de diversos sites com
informações confiáveis acerca da pandemia e dos cuidados, e  convidou para a�vidade que será realizada
pelo COE em conjunto com o PPG Biociências e o Departamento de Saúde Cole�va no dia 24 de fevereiro às
10h: “um ano da pandemia na UFCSPA: Comunicação, imunização e análise crí�ca das evidências em tempo



13/04/2021 SEI/UFCSPA - 1128662 - 229 - Ata de sessão dos conselhos

https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=145205&infra_sistema… 3/4

de Covid-19.” O tema foi aberto aos conselheiros e os pontos específicos foram esclarecidos pelo COE. A
técnica Andreia Duprat ques�onou se técnicos e pessoal terceirizado também seriam incluídos no grupo de
vacinação. A senhora Presidente esclareceu que a definição dos grupos é feita pelo plano nacional de
vacinação, que já foi encaminhada proposta de disponibilização de um posto de vacinação na UFCSPA, a qual
abrangerá servidores e terceirizados nas respec�vas etapas. A senhora Presidente ressaltou a importância de
que acadêmicos e servidores da UFCSPA, já vacinados, informem à Administração. A técnica Andreia Duprat
sugeriu uma nota de apoio do CONSUN à vacinação, ao uso dos equipamentos de proteção e à indicação das
publicações do COE para o saneamento de dúvidas. A Profa. Elizandra Braganhol incluiu como tema da nota
apoio à valorização de evidências cien�ficas para a adoção de tratamento dos pacientes com Covid 19. A
senhora Presidente solicitou que o COE-UFCSPA prepare uma minuta de texto para ser subme�do a posterior
aprovação dos conselheiros. 5. Orçamento para 2021. O Pró-Reitor de Administração, Leandro de Souza,
apresentou o panorama orçamentário da UFCSPA para 2021. Inicialmente, contextualizou a forma de
composição do orçamento, desde as discussões prévias até a aprovação final da Lei orçamentária pelo
Congresso Nacional, compreendendo despesas de pessoal, PNAES, custeio e capital. Salientou que a par�r de
2020 a liberação dos recursos orçamentários é condicionada, com con�ngenciamento realizado durante a
execução, incluindo gastos com pessoal. Para 2021, demonstrou que o orçamento previsto para custeio foi
reduzido na ordem de 18,7%  (ou montante nominal de R$ 5,3milhões) em relação ao orçamento de 2020.
No item de “capacitação”, a redução foi de 18,2%. Em relação ao capital, com recursos próprios, houve
acréscimo de 10,5% (ou montante nominal de R$ 248,6mil). Em relação as despesas es�madas de ordem
geral, o orçamento 2021 ficou defasado em cerca de R$ 18milhões. Informou, ainda, os inves�mentos
realizados em 2020 na aquisição de equipamentos de pesquisa e extraorçamentário para compra de dois
equipamentos aplicados às pesquisas de Covid 19. Finalizando, Leandro de Souza destacou que será
necessária a realização de forte contenção de gastos no ano em curso. 6. Assuntos gerais. 6.1 A senhora
Presidente informou que, em virtude de adequação legal, a par�r deste ano as resoluções do CONSUN serão
emi�das com numeração sequencial em con�nuação à série de 2020. 6.2 Informou, ainda, sobre a
programação com o tema “vacinação” a ocorrer a par�r desta data no evento “Respira e não pira”, às 18h.
6.3 A Profa. Jenifer Saffi comentou a programação do III Seminário de Internacionalização que ocorrerá de
primeiro a cinco de março, com o tema “Como podemos melhorar o mundo juntos”. A seguir, a pedido da
Profa. Ana Vazquez, comentou sobre a pesquisa de “Clima e Bem-estar” que está sendo realizada pela
Progesp, solicitando a colaboração dos servidores no preenchimento. 6.4 Finalizando, informou que as
formaturas dos Cursos de Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e Biomedicina ocorrerão no dia vinte e nove
às dezesseis horas. Sem outros assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a par�cipação
de todos e encerrou a sessão às dezessete horas e vinte minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci,
Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, será
assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim.Digite aqui o texto

 
LUCIA CAMPOS PELLANDA

Presidente do CONSUN
 

MIRIAM BORTOLACI
Secretária Execu�va

Documento assinado eletronicamente por Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, em
08/04/2021, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lucia Campos Pellanda, Presidente do Conselho
Universitário, em 13/04/2021, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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