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Conselho Universitário
Secretaria dos Conselhos Superiores

 

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA Nº 05/2021/CONSUN

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

Regimento Interno do CONSUN,  Res. 34, de 15/10/20 05/08/2021 VConf 14:00 16:40

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 

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

1. Aos cinco dias do mês de agosto 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, Alcyr Alves De Oliveira Junior, Alessandra
Dahmer, Alessandra Peres, Alice de Medeiros Zelmanowicz, Ana Cláudia Souza Vazquez, Ana Paula
Scheffer Schell da Silva, Antônio Rogério Proença Tavares Crespo, Bruno Manfredini Baroni, Catarina
Bertaso Andrea�a Go�schall, Cheila Minéia Daniel de Paula, Clo�lde Druck Garcia, Cris�ane Valle Tovo,
Daniela Cardoso Tietzmann, Deisi Cris�na Gollo Marques Vidor, Dinara Jaqueline Moura, Eduardo José
Centeno de Castro, Eliane Dallegrave, Elisângela Hall dos Santos, Evandro de Assunção dos Santos, Filipe
Santana da Silva, Francisco Scornavacca, Graciele Fernanda da Costa Linch, Graziella Cé, Isadora Farias
dos Santos, João Gabriel Toledo Medeiros, Josenel Maria Barcelos Marçal, Josias de Oliveira Merib, Júlia F.
Semmelmann Pereira Lima, Júlia Lourenço, Juliana Maria Forain Miolo Schneider, Kellen Cristhinia Borges
de Souza, Laise Costa Borba, Luana Duarte Teles, Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Luciani Fernandes
Spencer, Luciano Costa Blomberg, Lucila Ludmila Paula Gu�errez, Luiz Fernando da Costa Vieira, Marcia
Angelica Peter Maahs, Márcia de Oliveira May, Márcia Rosa da Costa, Mariana de Freitas Dewes, Marilu
Fiegenbaum, Mirko Salomón Alva Sánchez, Mônica Maria Celes�na de Oliveira, Paulo José Zimermann
Teixeira, Pedro Dal Lago, Pedro Roosevelt Torres Romão, Rita Catalina Aquino Caregnato, Sandrine
Comparsi Wagner, Sheila Gonçalves Câmara, Taisa Valle, Thaís Rodrigues Moreira, Vanize Mar�ns Flores,
Vitor Vinícius Huber Freire e Yago Borges Biz De Lagos; e os seguintes conselheiros subs�tutos ou
suplentes: Aline Aver Vanin, Juliana Silva Gomes (�tular presente), Johanna Dagort Billig, Tiago Pitrez
Falcão, Caren Luciane Bernardi, Joana Corrêa de Magalhães Narvaez, Juliana Trevisan da Rocha, Maria
Eugênia Pinto (�tular presente), Cláudia de Souza Libânio, Rafaela de Andrade (�tular presente).
Jus�ficaram suas ausências os conselheiros Cleidilene Ramos Magalhães, Fabiana Viegas Raimundo,
Leandro Mateus Silva de Souza, Marcelo Faria Silva e Mayte Raya Amazarray. Não compareceram os
seguintes conselheiros �tulares ou seus suplentes: Bárbara Cris�na de Azevedo Lima e Simone Terezinha
do Canto Pereira Cohen. Além dos membros natos do CONSUN e do CONSEPE anteriormente nominados
(Pró-Reitores, Coordenadores de Cursos de Graduação e de Programas de Pós-Graduação), es�veram
presentes à segunda parte desta sessão os seguintes conselheiros do CONSEPE, �tulares Adriana Vial
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Roehe, Ana Boff de Godoy, Ana Flávia Ferreira Rodrigues Suppi, Clarice Krás Borges da Silveira, Eduardo
Garcia, Elizabeth de Carvalho Castro, Ernani Luís Rhoden, Francisco Scornavacca, Gabriela Pere� Wagner,
Giovana Hamerski Trombe�a, Luccas Melo de Souza, Natália Stram Bierhals, Patrícia El Beitune, Patrick
Marcondes Leão de Souza, Ramiro Machado da Luz Neto, Sheila Bunecker Lecke, Sinara Thaís Rech,
Tha�ane Alves Pinoschi Alva, Tiago Franco de Oliveira, Vitória de Oliveira Ximendes; e subs�tutos ou
suplentes Alice de Medeiros Zelmanowicz, Márcia Salgado Machado, Lorenzo Silva Barcelos (�tular
presente), Josué Renner, Lucimara Silva Rocha, Juliana Bergmann (�tular presente), Adriano Prado
Cavalheiro. Jus�ficaram suas ausências: Adriana Kessler, Cibele Cris�na Boscolo, Mayte Raya Amazarray,
Leandro Mateus Silva de Souza e Vinicius Lunkes Cezar. Es�veram presentes como convidados Alessandra
Dartora da Silva, Ana Beatriz Gorini da Veiga, Elizete Keitel e Marcio Roberto Machado Danni. Como
equipe de apoio, es�veram presentes à sessão Bruno Girole�, Roberto Rosa, Magno de Oliveira e  Márcia
Giovenardi. Ordem do dia. 1ª parte – pauta ordinária – 1. Aprovação da ata da sessão ordinária de
10/06/2021. Processo SEI nº 23103.208200/2021-99, documento nº 1188134. Sem manifestações
prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi aprovada pelos conselheiros. Foram registrados 38 (trinta e
oito) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 02 (duas) abstenções. 2. Aprovação da regulamentação
do juramento a ser proferido pelos formandos do Curso de Química Medicinal. Processo
23103.209837/2021-01. A senhora Presidente apresentou a proposta da Coordenação do Curso de
Química Medicinal, a qual foi analisada pelos conselheiros. Após amplo debate, o juramento a ser
proferido pelos formandos do Curso de Química Medicinal foi votado e aprovado com o seguinte teor:
“Prometo exercer minha profissão honrando a ciência e respeitando os princípios legais, morais e é�cos,
aplicando meus conhecimentos em bene�cio para a humanidade, fazendo da Química Medicinal
instrumento no desenvolvimento de tecnologias e saberes cien�ficos para construção de uma sociedade
com mais saúde, em respeito à vida acima de tudo. Assim o prometo."  Foram registrados 57 (cinquenta e
sete) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 02 (duas) abstenções. Resolução CONSUN UFCSPA nº 60.
3. Homologação do resultado das eleições para composição da CIS/PCCTAE/UFCSPA. Processo nº
23103.207721/2021-29. A senhora Presidente informou que a eleição para a composição da Comissão
Interna de Supervisão do Plano de Carreira do Cargo Técnico-Administra�vo em Educação da
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - CIS/PCCTAE/UFCSPA - para o triênio 2021-
2023 resultou na classificação de quatro técnicos-administra�vos como membros �tulares: Andréia
Zacharias Mangan, Adriano Prado Cavalheiro, Fernanda Côrte Real Corrêa e  Ricardo Souza Araújo. Não
foram preenchidas 01 (uma) vaga para membro �tular e 05 (cinco) vagas para suplentes. O resultado do
processo eleitoral foi homologado pelo colegiado. Foram registrados 59 (cinquenta e nove) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e 01 (uma) abstenção. Resolução CONSUN UFCSPA nº 61. 4.
Aprovação do projeto para a realização dos Processos Sele�vos da Residência Médica e da Residência
Integrada Mul�profissional em Saúde da UFCSPA por intermédio da FUNDMED. Processo nº
23103.211842/2021-75, com pareceres favoráveis da PROPPG e da PROPLAN e parecer jurídico da PF-
UFCSPA.  A Profa. Dinara Santos informou que a proposta obje�va qualificar o processo e caracterizar a
seleção para as residências. As provas serão preparadas pela UFCSPA com bancas de professores da
residência. A professora convidada Elizete Keitel salientou que haverá melhoria no processo em todas as
etapas, desde a prova até a matrícula do residente, que também estará incluída no processo sele�vo,
qualificando os procedimentos. A Profa. Dinara Santos informou que em relação aos custos há previsão
de redução no valor da inscrição para a Residência Mul�profissional e os recursos des�nados à UFCSPA
permanecem inalterados. A Profa. Júlia Lima solicitou que seja verificado o calendário dos doutorandos
para que os candidatos não fiquem eventualmente sobrecarregados. Encerrados os debates, a proposta
foi votada e aprovada pelo colegiado. Foram registrados 58 (cinquenta e oito) votos favoráveis, nenhum
voto contrário e 03 (três) abstenções. Resolução CONSUN UFCSPA nº 62. 5. Assuntos gerais. A senhora
Presidente informou que em virtude do trancamento de matrícula do conselheiro discente Pedro
Zimmermann Neto, realizado em 30/06/2021, seu suplente João Gabriel Toledo Medeiros assume a
posição �tular pro tempore a par�r desta data. 2ª parte – pauta para discussão conjunta CONSUN e
CONSEPE: Plano de retomada das a�vidades presenciais na UFCSPA. A senhora Presidente agradeceu a
presença dos membros do CONSEPE. A seguir, apresentou aos conselheiros os indicadores
epidemiológicos com número de casos e óbitos por Covid 19 no Estado do Rio Grande do Sul;
desaceleração da ocupação de leitos clínicos em Porto Alegre e avisos expedidos para diferentes regiões
com aumento de casos; aumento de óbitos na população adulta e infan�l de 0 a 9 anos; transmissão
comunitária, com incidência de variantes no Estado; painel de vigilância e genômica, e progressão
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mundial com destaque para o aumento no número de óbitos entre os não vacinados nos Estados Unidos.
A Profa. Ana Veiga esclareceu sobre as variantes alfa, beta, gama, delta e lambda, a úl�ma com maior
intensidade, transmissibilidade e gravidade. Na sequência, a senhora Presidente relatou as premissas já
aprovadas e apresentou o plano de retomada das a�vidades acadêmicas presenciais em cinco fases.
Relatou a organização das a�vidades presenciais, necessidade de realização do Curso de Biossegurança
por servidores e alunos, a organização para o retorno das aulas prá�cas e monitoramento. Finalizou
agradecendo à equipe do COE e a comunidade pelas ações de enfrentamento. Destacou a importância da
vacinação e da prevenção, postura e exemplo. A Profa. Alice Zelmanowics ressaltou que a preparação do
retorno envolve grande grupo de voluntários; que está sendo construída plataforma dedicada à
comunidade interna e  ressaltou a importância do preenchimento dos formulários pelos servidores e
alunos já vacinados. A Profa. Maria Eugênia Pinto informou dados já computados sobre a vacinação de
servidores e discentes e confirmou que será antecipada para dez semanas a aplicação da segunda dose
das vacinas astra-zênica e Pfizer em Porto Alegre. O Prof. Antônio Crespo indagou sobre a previsão de
reabertura do laboratório de habilidades. A Profa. Sheila Lecke solicitou esclarecimento sobre a oferta de
disciplinas com aulas prá�cas nas fases 2 e 3. A Profa. Márcia Costa esclareceu que estão sendo
organizadas as disciplinas pendentes e prioridades 1, 2 e 3 até a normalização da oferta, e que será
cons�tuída uma comissão para análise. A seguir, a senhora Presidente efetuou a leitura da carta recebida
da Assufrgs (o�cio 028/2021 de 30 de julho de 2021), na qual a en�dade manifesta preocupação de que
seja assegurada a saúde dos servidores nas ações de retomada das a�vidades. A Profa. Ana Paula Schell
solicitou informação sobre possibilidade de acompanhamento dos indicadores do COE; se houve
testagem e se estão sendo monitoradas questões especificadas a par�r dos fluxogramas de
monitoramento; como será feita a gestão de cursos de férias e outros no módulo intensivo; e como serão
disponibilizadas máscaras corretas se não houver possibilidade de compra. Com relação aos indicadores,
a Profa. Jenifer Saffi informou que estão sendo feitos ajustes e a plataforma será disponibilizada.
Ressaltou que os indicadores externos são públicos e estão disponibilizados pelo Governo do Estado. A
Profa. Alice Zelmanowics informou que a plataforma para orientação dos acadêmicos está sendo
organizada e a Profa. Maria Eugênia Pinto ressaltou que existem fluxos específicos para alunos em aulas
prá�cas. A técnica Laise Borba manifestou preocupação sobre o fornecimento de máscaras PFF2 e
realização do curso de Biossegurança para o pessoal terceirizado e outros servidores, bem como
necessidade de revisão das saboneteiras nos sanitários para retorno gradual dos laboratórios a par�r de
agosto. O discente João Gabriel Medeiros encaminhou ques�onamentos dos discentes acerca da
manutenção do calendário acadêmico, carga horária presencial, matrículas, disciplinas pendentes de
outros semestres, forma de acesso às disciplinas prioritárias e realização de prá�cas em âmbito externo.
A Profa. Márcia Costa prestou esclarecimentos e salientou que o calendário acadêmico permanece
conforme planejado para 2021/2 e que as prá�cas serão realizadas na ordem de prioridade. A senhora
Presidente sugeriu que as questões sejam respondidas de forma geral nas orientações que serão
divulgadas junto com o planejamento. Sem outros assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a
presença e a par�cipação de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e quarenta 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.

 
LUCIA CAMPOS PELLANDA

Presidente do CONSUN
 

MIRIAM BORTOLACI
Secretária dos Conselhos Superiores

Documento assinado eletronicamente por Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores,
em 02/09/2021, às 18:33, 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 03/09/2021, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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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