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Conselho Universitário
Secretaria dos Conselhos Superiores

 

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA Nº 03/2021/CONSUN

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

Regimento Interno do CONSUN, Res. 34, de 15/10/20 06/05/2021 VConf 14:00 17:00

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de de
03/05/2021 (ev. 1168592 )

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

1. Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas, realizou-se
sessão ordinária do Conselho Universitário por videoconferência na plataforma Conferência Web, sob a
presidência da Reitora, Lucia Campos Pellanda, com assistência para os trabalhos pela Vice-Reitora,
Jenifer Saffi, e pela Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolaci. Es�veram presentes os
seguintes conselheiros �tulares: Alberto Antônio Rasia Filho, 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, Bruno Manfredini Baroni, Caren Luciane Bernardi, Cheila Minéia Daniel de
Paula, Clarissa de Antoni, Cris�ane Valle Tovo, Daniela Cardoso Tietzmann, Dinara Jaqueline Moura,
Eduardo José Centeno de Castro, Eliane Dallegrave, Evandro de Assunção dos Santos, Francisco
Scornavacca, Isabela Beraldi Esperandio, Josenel Maria Barcelos Marçal, Josias de Oliveira Merib, Júlia F.
Semmelmann Pereira Lima, Kellen Cristhinia Borges de Souza, Leandro Mateus Silva de Souza, Le�cia Birk,
Le�cia Pacheco Ribas, Liane NancI Ro�a, Liliane Diefenthaeler Herter, Luana Duarte Teles, Luciano Costa
Blomberg, Luís Felipe dos Santos de Castro, Magno Carvalho de Oliveira, Marcelo Faria Silva, Márcia Rosa
da Costa, Mariana de Freitas Dewes, Marilu Fiegenbaum, Marina Helena Dias da Costa, Mayte Raya
Amazarray, Melissa Medeiros Markoski, Michel Pereira de Oliveira, Michele Silveira da Silva, Mirko
Salomón Alva Sánchez, Mônica Maria Celes�na de Oliveira, Patrick Marcondes Leão de Souza, Paulo José
Zimermann Teixeira, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Pedro Roosevelt Torres Romão, Ricardo Mörschbächer,
Thaís Rodrigues Moreira e Vinicius Lunkes Cezar; e os seguintes conselheiros subs�tutos ou suplentes:
Evelise Fraga de Souza Santos, Bárbara Costa Beber, Johanna Dagort Billig, Emiliane Nogueira de Souza,
Rodrigo Ligabue Braun, Helena Terezinha Hubert Silva, Luisa Amalia Diehl e Cláudia de Souza Libânio.
Jus�ficaram ou comunicaram suas ausências os seguintes conselheiros �tulares: Catarina Bertaso
Andrea�a Go�schall, Deisi Cris�na Gollo Marques Vidor, Fabiana Viegas Raimundo, Graciele Fernanda da
Costa Linch, Juliana Maria Forain Miolo Schneider, Lucila Ludmila Paula Gu�errez e Rita Catalina Aquino
Caregnato. Não compareceram os seguintes conselheiros �tulares ou seus suplentes: Ana Maris Carlesso,
Carolina Augusta Silva dos Santos, Luciano Costa Blomberg, Marcelo Garrido dos Santos, Maria Cláudia S.
Co�a de Souza, Priscila de Souza Nogueira e Sheila Gonçalves Câmara. Es�veram presentes os seguintes
conselheiros �tulares e suplentes eleitos para o mandato 2021 a 2023 no CONSUN: Alcyr Alves de
Oliveira, Alice Zelmanowicz, Aline Aver Vanin, Ana Paula Scheffer Schell da Silva, Antônio Rogério Proença
Tavares Crespo, Carlos Daniel Vieira, Clo�lde Druck Garcia, Daniele Botelho Vinholes, Eliane Dallegrave,
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Elisângela Hall dos Santos, Evandro de Assunção dos Santos, Filipe Santana da Silva, Francisco
Scornavacca, Giovanna Ketlen Lisboa Oliveira, Janaina Thais Barbosa Pacheco, João Gabriel Toledo
Medeiros, Josenel Maria Barcelos Marçal, Julia Lourenço, Laíse Costa Borba, Lisiane De Rosa Barbosa,
Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Luciane Fugali, Luciani Fernandes Spencer, Marcia Angelica Peter Maahs,
Maria Isalete Neumann, Mariana Rodrigues Kurashima, Patrícia El Beitune, Poliana Deyse Gurak, Rafaela
de Andrade, Sibele Schneider de Lima, Taisa Valle, Tha�ane Alves Pianoschi Alva, Vanize Mar�ns Flores,
Vitor Vinícius Huber Freire e Yago Borges Biz De Lagos. Es�veram presentes como convidados a docente
Mônica Maria Celes�na de Oliveira, em relação ao item 5 da pauta, e o técnico Bruno Fernandes da Silva,
em relação ao item 6 da pauta. Como equipe de apoio, es�veram presentes à sessão Roberto Rosa,
Márcia Giovenardi e Karina Nascimento. Ordem do dia, 1ª parte – sessão ordinária. 1. Aprovação da ata
da sessão ordinária de 08/04/2021. Processo SEI nº 23103.204631/2021-86, documento nº 1167426.
Sem manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi aprovada pelos conselheiros. Foram
registrados 37 (trinta e sete) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 03 (três) abstenções. 2.
Homologação do resultado das eleições para os Conselhos Superiores. Processo nº 23103.204840/2021-
20. A Profa. Ana Boff apresentou relato sobre os procedimentos realizados pela Comissão Eleitoral,
ocorrências, e um resumo das considerações finais. Após amplo debate, com manifestações dos
conselheiros Vinicius Cezar e Ana Schell em favor dos servidores do NTI, a senhora Presidente informou
que as oportunidades de melhoria serão consideradas para os próximos pleitos. Na sequência, o tema foi
posto em votação e o resultado das eleições para suprimento de vagas no Conselho Universitário, nas
categorias docente, técnico-administra�vo e discente, para o biênio 2021 a 2023, foi homologado pelo
colegiado, registrando-se 48 (quarenta e oito) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 02 (duas)
abstenções. Resolução CONSUN UFCSPA nº 51. 3. Deliberação sobre lançamento de Edital para
suprimento de vagas remanescentes nos Conselhos Superiores. Em con�nuidade, a senhora Presidente
informou que, no processo eleitoral homologado, cinco vagas para técnicos-administra�vos não foram
preenchidas no CONSUN, assim como a vaga para docente reservada para votação pelo Departamento de
Métodos Diagnós�cos, e uma vaga para técnico-administra�vo no CONSEPE.  Após debate, o colegiado
deliberou pela abertura de edital complementar para suprimento dessas vagas. Foram registrados 50
(cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 06 (seis) abstenções. Resolução CONSUN UFCSPA
nº 52. 4. Indicação de membros para suprimento de vagas na CPA. A senhora Presidente efetuou relato
das deliberações realizadas na sessão de ordinária 8 de abril de 2021, informando que, da consulta
efetuada, Adriana Raffone e Ana Teixeira aceitaram as indicações como, respec�vamente, �tular e
suplente para a vaga docente, Milton Jr., Rafaela Alvariz e Magda Schardosim não aceitaram as indicações
para a vaga de técnico-administra�vo, e Laura Cavalheiro (Curso de Medicina) aceitou a indicação para a
vaga discente. Os discentes Everton e Eduardo (Curso de Gestão em Saúde) não se manifestaram.
Informou, ainda, que foi recebida da ISCMPA a indicação das suas colaboradoras Roberta de Almeida da
Silva, como �tular, e Alexandra Franke, como suplente, para uma das vagas des�nadas à sociedade civil, e
que a ADUFRGS ainda não se manifestou sobre a consulta. Após deliberação, o colegiado acolheu as
indicações efetuadas e efetuou novas indicações para as vagas remanescentes. A composição das vagas
para a CPA ficou assim estabelecida: I - Representação de Docentes: Adriana Maisonnave Raffone (�tular)
e Ana Carolina Ribeiro Teixeira (suplente); II - Representação de Técnico-Administra�vos: Márcia May
Chiarelli (�tular) e Vinícius Lunkes Cezar (suplente); III - Representação de Discentes: Laura Cavalheiro
Brizola (�tular) e Karoline Schneider (suplente); IV - representação de uma vaga para a sociedade civil na
Comissão Própria de Avaliação da UFCSPA com as seguintes colaboradoras da ISCMPA: Roberta de
Almeida da Silva, como �tular, e Alexandra Franke, como suplente. Resolução CONSUN UFCSPA nº 53.
Sobre a vaga remanescente para a sociedade civil, será aguardada a resposta da ADUFRGS. 5. Nota sobre
a criação do GEAB (Grupo de Estudos Afrobrasileiros) para conhecimento. Processo nº
23103.204746/2021-71. A Profa. Monica de Oliveira fez o relato sobre a criação do Grupo de Estudos
Afrobrasileiros – GEAB – e a importância ins�tucional do tema. Os conselheiros apoiaram amplamente e
parabenizaram a inicia�va. 6. Orçamento da União aprovado para a UFCSPA em 2021 e apresentação
dos painéis orçamentários disponíveis no site da UFCSPA. A senhora Presidente apresentou e comentou
dados rela�vos à Lei Orçamentária Anual e previsão orçamentária para o ano de 2021, �pificação das
despesas (capital e custeio), fontes específicas e extras, fontes próprias, gestão do planejamento
orçamentário, priorização das a�vidade-fim (ensino, pesquisa, extensão e assistência estudan�l), ações
de economia e seus impactos na redução de custos, decrescimento anual do suprimento de fundos, PLOA
2021 para a UFCSPA e avanços ameaçados: aumento de bolsas ins�tucionais para a iniciação cien�fica, a



11/06/2021 SEI/UFCSPA - 1187799 - 229 - Ata de sessão dos conselhos

https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=210951&infra_sist… 3/4

pós-graduação e a extensão; inves�mentos em pesquisa e equipamentos para a graduação, mudanças de
regime de trabalho e contratações, assistência estudan�l. Destacou que com a PLOA atual o
funcionamento da universidade ficará inviabilizado e que seria necessário demonstrar a importância do
tema junto ao Congresso Nacional. Destacou a importância das ações em defesa da universidade. Na
sequência, passou a palavra ao Pró-Reitor de Administração, Leandro de Souza, que juntamente com o
conselheiro Michel Oliveira e o técnico convidado Bruno Fernandes da Silva, apresentou os painéis
orçamentários disponíveis na página ins�tucional para transparência e acompanhamento orçamentário
ins�tucional, demonstrando aos conselheiros todas as suas funcionalidades. Finalizada a apresentação, a
senhora Presidente parabenizou a equipe da PROAD pela inicia�va. O tema foi amplamente deba�do. 7.
O impacto do Decreto referente ao combate da Pandemia, editado pelo Governo do Estado, para a
UFCSPA. A senhora Presidente apresentou os gráficos com a evolução da Pandemia de Covid 19 no
mundo, no Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul, destacando índices de hospitalização e mortalidade.
Apresentou estratégias de contenção, com níveis de esgotamento e percentuais de evolução no quadro
de mortalidade, e destacou as variações do vírus cuja circulação é descontrolada. Na atual concepção
cien�fica, o vírus se dissemina por transmissão respiratória e a prevenção ocorre com o uso de máscaras,
ven�lação adequada e distanciamento. Relatou que as premissas adotadas pela UFCSPA relacionam-se à
saúde como prioridade, dependente das condições epidemiológicas e dinâmicas, com retomada das
a�vidades em etapas segundo critério de priorização, e com flexibilidade: soluções comuns e soluções
diferenciadas de acordo com situações e cursos diferentes, atendendo a diretrizes diferentes. Salientou
que as norma�vas necessitam ser flexibilizadas para: trancamento de matrículas por disciplinas (incluindo
alunos do 1º semestre; definição de  período especial de trancamento; suspensão de exigências de pré-
requisitos e co-requisitos; alteração de prazos de jubilamento (prazo de integralização de curso). Além
disso, as premissas incluem evitar sobrecarga em prol da saúde mental de docentes, discentes e técnicos
em períodos concentrados. A inovação no ensino, com observação do PPI e visão ins�tucional, contempla
a revisão de conteúdos, carga horária e modalidade de ensino para a�ngimento dos obje�vos da
disciplina, metodologias a�vas, autorregulação da aprendizagem, momento de aprendizagem durante a
pandemia, discussão da curricularização da extensão. As etapas definidas até julho/2021 contemplam a
manutenção de a�vidades essenciais de combate à pandemia e a�vidades administra�vas essenciais.  A
par�r de julho/2021, a proposta seria em relação ao retorno das a�vidades de pós-graduação e pesquisa,
a�vidades de estágio dos úl�mos anos, aulas prá�cas com capacidade reduzida, aulas teóricas com
capacidade reduzida (ensino híbrido), e a�vidades administra�vas rela�vas às a�vidades que retornam e
que não possam ser realizadas remotamente. Para isso as ações realizadas ou em andamento referem-se
à atualização das planilhas enviadas pelas coordenações de curso com as disciplinas prá�cas consideradas
essenciais, análise da planilha pelo COE, adequação dos espaços �sicos (laboratórios e demais áreas
comuns), documento da CTBio sobre condutas e protocolos de biossegurança. A retomada das aulas
prá�cas ocorrerá por fases de prioridades: i) fase 1: gravações de aulas prá�cas apenas com docentes a
par�r do dia 24 de maio, mediante agendamento com a GerLab; ii) fase 2: finalização das a�vidades
prá�cas pendentes do ano de 2020 em data a ser definida. A senhora Presidente salientou que é possível
a construção conjunta de solução que não seja perfeita, mas que não deixe ninguém para trás; que
priorize a saúde mental das pessoas; e que inove no ensino. O tema foi amplamente deba�do e os
conselheiros manifestaram-se favoráveis às premissas apresentadas. 8. Assuntos gerais. A conselheira
Evelise Fraga lembrou da necessidade de definição de nova Comissão Eleitoral para as vagas
remanescentes nos Conselhos Superiores, conforme deliberado no item 3 da pauta desta sessão.
Colocou-se à disposição. A Profa. Ana Boff salientou que nenhum dos membros da Comissão
anteriormente cons�tuída estaria disponível para esse novo processo. A Profa. Liane Ro�a  e a discente
Marina Helena Dias da Costa se voluntariaram. O colegiado agradeceu as indicações voluntárias e a
Comissão Eleitoral para o edital de eleição complementar ficou assim cons�tuída:  I – Docente: Liane
Nanci Ro�a; II - Técnico-Administra�vo: Evelise Fraga de Souza Santos; III – Discente: Marina Helena Dias
da Costa. Resolução CONSUN UFCSPA nº 54. A seguir, a senhora Presidente deu início à Ordem do dia, 2ª
parte – posse aos conselheiros eleitos para a Gestão 2021 a 2023 do CONSUN. A senhora Presidente
agradeceu amplamente aos conselheiros cujos mandatos se encerraram nesta data, pela sua valorosa
contribuição dada à Universidade. A conselheira Ana Boff e o conselheiro discente Luís Felipe de Castro
pronunciaram-se sobre o término de seus mandatos como conselheiros e prestaram agradecimentos. Na
sequência, a senhora Presidente deu posse às chapas eleitas de conselheiros docentes, técnico-
administra�vos e discentes, �tulares e suplentes, para o biênio 2021 a 2023: Representes docentes na
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ordem �tular e suplente: Alberto Antônio Rasia Filho e Gisele Branchini; Filipe Santana da Silva e
Tha�ane Alves Pianoschi Alva; Antônio Rogério Proença Tavares Crespo e Floren�no Fernandes Mendes;
Clo�lde Druck Garcia e Rosana Mussoi Bruno; Cleidilene Ramos Magalhães  e Aline Aver Vanin;  Ana
Paula Scheffer Schell da Silva e Tais Maria Nauderer; Eliane Dallegrave e Aline Lins Camargo; Pedro Dal
Lago e Fernanda Ceche�; Marcia Angelica Peter Maahs e Lisiane De Rosa Barbosa; Luiz Fernando da
Costa Vieira e Patrícia El Beitune; Thaís Rodrigues Moreira e Poliana Deyse Gurak; Josenel Maria Barcelos
Marçal e Rita de Cássia Sant Anna Alves; Francisco Scornavacca e Tânia Maria Rohde Maia; Alcyr Alves De
Oliveira Junior e Janaina Thais Barbosa Pacheco; Alice de Medeiros Zelmanowicz e Daniele Botelho
Vinholes. Representes técnico-administra�vos na ordem �tular e suplente: Luciani Fernandes Spencer e
Maria Isalete Neumann; Laise Costa Borba e Felipe Grillo Pinheiro; Vanize Mar�ns Flores e Luciane Fugali;
Evandro de Assunção dos Santos e Sibele Schneider de Lima. Representes discentes na ordem �tular e
suplente: Taisa Valle e Rafaela de Andrade; Yago Borges Biz De Lagos e Nicoli Lidio; Júlia Lourenço e
Carlos Daniel Vieira; Lucas Sávio Rodrigues Carvalho e Giovanna Ketlen Lisboa Oliveira; Elisângela Hall dos
Santos e Juliana Silva Gomes; Vitor Vinícius Huber Freire e Mariana Rodrigues Kurashima;  Pedro
Zimmermann Neto e João Gabriel Toledo Medeiros. Sem outros assuntos a tratar,  a senhora Presidente
agradeceu a presença e a par�cipação de todos e encerrou a sessão às dezessete horas. 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.

 
LUCIA CAMPOS PELLANDA

Presidente do CONSUN
 

MIRIAM BORTOLACI
Secretária dos Conselhos Superiores

Documento assinado eletronicamente por Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores,
em 10/06/2021, às 14:10, 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 10/06/2021, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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