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Conselho Universitário 
Secretaria dos Conselhos Superiores 

  

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA  Nº 11/2019/CONSUN 

Fonte Normativa Data Sala H. Início H. Térm. 

Reg. Interno do CONSUN de 05/03/2009 (Arts. 8º e 16) 05/12/2019 203 14:10 15:00 

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 11/11/2019. 

identificação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e dez 1 

minutos, na sala nº 203, 2º andar do  prédio nº 3 da Universidade Federal de Ciências da Saúde 2 

de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, realizou-se sessão ordinária do Conselho 3 

Universitário, com a presença da Vice-Reitora, Jenifer Saffi, presidindo esta sessão; da Pró-4 

Reitora de Graduação, Márcia Rosa da Costa, e da Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam 5 

Bortolaci, compondo a mesa; dos senhores conselheiros docentes, técnico-administrativos e 6 

discentes titulares ou suplentes: Márcia Giovenardi, Aline Lins Camargo, Leandro Mateus Silva 7 

de Souza, Evelise Fraga de Souza Santos, Ana Cláudia Souza Vazquez, Helena Schirmer, Juliana 8 

Trevisan da Rocha,  Ana Amélia Antunes Lima, Cabral Pavei, Marcelo Menna Barreto Schwancke,  9 

Adriana Maisonnave Raffone, Fabiana de Oliveira, Luana Duarte Teles, Raphael Maciel da Silva 10 

Caballero, Adriana Seixas, Margaret Weidenbach Gerbase, Daniela Cardoso Tietzmann, Luciana 11 

Suarez Grzybowski, Marla Nasciso Godoi Biajoli, Cheila Minéia Daniel de Paula, Sheila Bünecker 12 

Lecke, Elizandra Braganhol, Bruno Manfredini Baroni, Helena Maria Tannhauser Barros, Graciele 13 

Fernanda da Costa Linch, Alexandre do Nascimento Almeida, Cláudia de Souza Libânio, Daniela 14 

Centenaro Levandowski, Alberto Antônio Rasia Filho, Luciano Costa Blomberg, Ricardo 15 

Mörschbächer, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Ana Boff de Godoy, Ana Paula Scheffer Schell da Silva, 16 

Eliane Dallegrave, Caren Luciane Bernardi, Letícia Pacheco Ribas, Liane Nanci Rotta,  Cristiane 17 

Oliveira Rodrigues, Josenel Maria Barcelos Marçal, Francisco Scornavacca, Clarissa de Antoni, 18 

Maria Cláudia S. Cota de Souza, Magno Carvalho de Oliveira, Aline Brancher Sangali, Thiago Seidel 19 

Monteiro, Evandro de Assunção dos Santos, Michele Silveira da Silva, Amanda da Silva, Luís Felipe 20 

dos Santos de Castro, Gabriel Farias Maxwell, Vitória de Oliveira Ximendes, Letícia Birk e Marcelo 21 

Garrido dos Santos. Ausências justificadas:  Lucia Campos Pellanda, Silvio César Cazella, Liliane 22 

Diefenthaeler Herter, Andreia Carolina Duarte Duprat, Andréia Zacharias Mangan e Vinicius 23 

Lunkes Cezar. Ausências comunicadas: Pedro Roosevelt Torres Romão, Simone Travi Canabarro, 24 

Marina Camassola Vacchi e Eduardo José Centeno de Castro. Não compareceram os seguintes 25 

membros titulares ou seus respectivos suplentes: Cristiane Valle Tovo, Catarina Bertaso 26 

Andreatta Gottschall, Júlia Fernanda Semmelmann Pereira Lima, Sérgio Luís Amantéa, Isabela 27 

Beraldi Esperandio, Michel Pereira de Oliveira, Zilena Casale Tomazeli e Bárbara Cristina de 28 

Azevedo Lima. Convidado com direito a voz, sem direito a voto, em relação ao item nº 5 da pauta: 29 

Cláudio Corrêa. Ordem do dia:  1. Aprovação da ata da sessão ordinária de 14/11/2019 e da ata 30 

da sessão extraordinária de 21/11/2019. Sem manifestações prévias ou expressas nesta sessão, 31 
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ambas as atas foram aprovadas.  2. Ratificação de ato ad referendum do CONSUN. A senhora 32 

Presidente informou que em função dos prazos institucionais foi necessária a revisão da 33 

normatização do Programa de Auxílio Estudantil (PAE), o qual foi aprovado pela Resolução nº 34 

25/2019/CONSUN em 14 de outubro de 2019; que essa aprovação foi embasada no parecer 35 

favorável da Câmara de Legislação e Normas e que foi necessária para adequação ao processo 36 

de semestralização  e novas diretrizes estabelecidas pelo MEC, com prazo de implementação. A 37 

Profa. Aline Camargo acrescentou que também foi motivada para atendimento de edital. Sem 38 

outras manifestações, a ratificação foi votada e aprovada pelos conselheiros. Resolução nº 39 

27/2019/CONSUN. 3. Aprovação do calendário referencial do CONSUN para 2020. A senhora 40 

Presidente informou que a proposta apresentada foi de manutenção das sessões ordinárias do 41 

Conselho na primeira 5ª feira do mês, com início às 14h, salvo exceções à critério da Presidente. 42 

Informou, ainda, que em função do feriado e de férias, a sessão de janeiro está prevista para o 43 

dia 16, mas que, entretanto, só será convocada se houver pauta a ser tratada. Após 44 

esclarecimentos, a proposta foi votada e aprovada pelos conselheiros. Resolução nº 45 

28/2019/CONSUN. 4. Aprovação do Regulamento da unidade de Auditoria Interna.  A senhora 46 

Presidente destacou que a minuta da proposta encaminhada aos conselheiros foi submetida à 47 

análise da Procuradoria Federal e recebeu, também, parecer favorável da Câmara de Legislação 48 

e Normas. Informou que após aprovação a versão final seria expedida em formato de Resolução 49 

e de acordo com as orientações do Manual de Padronização de Documentos Institucionais.  Sem 50 

outras manifestações, a proposta foi votada e aprovada pelos conselheiros. Resolução nº 51 

29/2019/CONSUN. 5. Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para 2020. De 52 

posse da palavra, o Auditor-chefe Cláudio Corrêa esclareceu que se trata do planejamento dos 53 

itens de auditoria para o próximo ano; que será dada sequência à matriz de 2019, cujo saldo de 54 

implementação ficou entre 50 ou 60% das atividades propostas. Destacou que, a partir da 55 

experiência deste ano, as atividades propostas serão melhor dimensionadas e enfatizou a 56 

implementação do Programa de Melhoria da Qualidade do trabalho de auditoria. A senhora 57 

Presidente informou que com o avanço do mapeamento de processos, serão contempladas e 58 

otimizadas as atividades de auditoria. Cláudio Corrêa informou, também, que tão logo seja 59 

implementada a nova página institucional, a Auditoria Interna terá um espaço para divulgação 60 

de documentos e assuntos de interesse da comunidade interna. A Profa. Ana Vazquez ressaltou 61 

a importância da unidade sob o ponto de vista da gestão, pois presta consultoria que propicia 62 

maior clareza aos processos. Para a PROGESP, auxiliam nas áreas de capacitação em ética e 63 

planejamento. Cláudio Corrêa salientou que a experiência tem sido frutífera e convidou a maior 64 

participação de docentes e técnicos nas atividades, que futuramente talvez possam incluir 65 

também os alunos. A senhora Presidente enfatizou que a parceria entre as áreas tem sido muito 66 

boa e parabenizou o trabalho de todos os envolvidos. Sem outras manifestações, a proposta foi 67 

votada e aprovada pelos conselheiros. Resolução nº 30/2019/CONSUN. 6. Assuntos gerais. 6.1 A 68 

senhora Presidente relatou todas as formaturas que ocorrerão nos meses de dezembro e janeiro, 69 

lembrando que os conselheiros interessados nos convites poderão retirá-los junto às respectivas 70 

Coordenações dos cursos: Curso de Psicologia em 06/12/19 às 19h30 no Salão Nobre; Curso de 71 

Medicina em 06/12/19 às 17h no Teatro do SESI; Curso de Enfermagem em 07/12/19 às 18h no 72 

Salão Nobre; Curso de Biomedicina integral em 14/12/19 às 19h no Salão Nobre;  Curso de 73 

Nutrição em 20/12/19 às 19h no Salão Nobre; Curso de Fisioterapia em 21/12/19 às 19h30 no 74 

Salão Nobre; Curso de Informática Biomédica em 10/01/20 às 19h no Salão Nobre; Curso de 75 

Fonoaudiologia em 11/01/20 às 19h no Salão Nobre; Curso de Física Médica em 16/01/20 às 19h 76 
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no Salão Nobre; Cursos de Gestão em Saúde e de Tecnologia em Alimentos em 17/01/20 às 19h 77 

no Salão Nobre. 6.2 Na sequência, a senhora Presidente informou que a Secretaria dos Conselhos 78 

Superiores está estudando a estruturação dos processos dos Conselhos para, em conjunto com 79 

a equipe do SEI, implementá-los no Sistema Eletrônico de Informações. Ressaltou que as 80 

alterações ocorrerão no primeiro semestre de 2020, trazendo maior transparência e melhor 81 

acompanhamento dos processos pelos conselheiros. 6.3 Em continuidade, a senhora Presidente 82 

informou que em relação à deliberação que havia sido prevista para a sessão de hoje, sobre a 83 

mudança de turno do Curso de Psicologia, foi recebido no dia de ontem um documento do  NDE 84 

do Curso solicitando a retirada deste item de pauta, em função de uma série de situações sobre 85 

as quais manifestou que as professoras poderiam fazer um breve relato.  Destacou que para a 86 

Gestão, do ponto de vista institucional, essa é uma pauta extremamente importante que 87 

gostariam de retomar em breve para discussão no âmbito do Conselho. Salientou que a pauta é 88 

institucional e de interesse da Reitoria que sejam retomadas as discussões, pois evoluíram como 89 

parte de um processo bastante longo, complexo, que seria importante ser finalizado com 90 

tranquilidade e segurança nas deliberações. Agradeceu a manifestação do grupo e passou a 91 

palavra à Profa. Clarissa de Antoni, representante do Departamento de Psicologia, a qual efetuou 92 

a leitura do seguinte documento: “prezados Conselheiros e Conselheiras, no dia de ontem, o Curso 93 

de Psicologia enviou um memorando à Reitoria solicitando a retirada da proposta de alteração 94 

de turno do Curso de Psicologia da pauta dessa sessão ordinária deste Conselho Universitário. 95 

Primeiramente, o Curso e o Departamento de Psicologia gostariam de agradecer a respeitosa 96 

audiência que Conselheiros e Conselheiras, docentes e técnicos, concederam à pauta de mudança 97 

de turno do Curso de Psicologia no dia 14 de novembro. Especialmente, gostaríamos de agradecer 98 

aqueles e aquelas que manifestaram, empaticamente, apoio e compreensão ao que estávamos 99 

propondo, se atendo a questões técnicas e institucionais.  Dessa forma, gostaríamos de informar 100 

que as razões que levaram o Curso de Psicologia a retirar, nesse momento, a pauta da mudança 101 

de turno foram minuciosamente descritas em um memorando enviado no dia de ontem à 102 

Reitoria. Por ora, apresentaremos brevemente algumas das justificativas para tal decisão, 103 

tomada, por unanimidade e após muita discussão pelas professoras do Departamento de 104 

Psicologia.  Primeiro, identificamos irregularidades no rito da sessão ordinária do CONSUN, 105 

ocorrida em 14 de novembro, as quais foram devidamente comunicadas em processo 106 

administrativo protocolado no dia 27 de novembro (No 23103.005930/2019-15). Diante da 107 

ausência de providências para apuração das situações e visando a prevenção de novos incidentes, 108 

acreditamos que tais episódios poderiam voltar a ocorrer nessa sessão, comprometendo o 109 

exercício da liberdade de manifestação e, em especial, a formação democrática do consenso. 110 

Segundo, registramos o atraso no envio aos Conselheiros dos materiais informativos elaborados 111 

pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso (slides de apresentação, carta e ofício), com fins de 112 

responder adequadamente à complexidade das questões trazidas pelos Conselheiros na plenária 113 

de 14 de novembro. Apesar de encaminhados à Secretaria dos Conselhos no dia 26 de novembro, 114 

tais materiais foram enviados aos membros do CONSUN apenas no dia 3 de dezembro, ao mesmo 115 

tempo em que foi convocada a sessão de hoje. Nesse sentido, lamentamos que, apesar do esforço 116 

despendido na preparação dos subsídios técnicos, com trabalho intensivo dos docentes para além 117 

de suas atividades ordinárias, o prazo exíguo para conhecimento dos Conselheiros prejudicou a 118 

análise e o debate do assunto. Terceiro, alertamos que a convocação para a sessão ordinária foi 119 

recebida às 15 horas do dia 3 de dezembro, violando a regra procedimental que consta no Artigo 120 

12 do Regimento Interno do CONSUN, que prevê o mínimo de 72 horas de antecedência para tal 121 
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convocação, e agravando o prejuízo irreparável à análise conclusiva como já apontado no item 122 

anterior. Diante desses fatos relatados e outros ocorridos durante todo o processo de discussão 123 

e proposição deste tema, geradores de desgaste, decidimos retirar da pauta dessa sessão.  124 

Entendemos que não deva ser tomada como uma pauta particular e ‘de interesse’ dos docentes. 125 

Acreditamos como fundamental que essa questão deva ser tratada como uma pauta de interesse 126 

institucional, na medida em que se trata de regularizar a situação do Curso e de sermos mais 127 

honestos com o que divulgamos para a sociedade e executamos no cotidiano, entre outros pontos 128 

que já foram discutidos nesse Conselho.  Em um momento em que os procedimentos estejam mais 129 

claros e, tão logo tenhamos retorno institucional de nossas ponderações, iremos pautar 130 

novamente essa proposta tão importante ao Curso e ao Departamento de Psicologia, e na nossa 131 

perspectiva, à UFCSPA, na medida em que se busca a transparência, a verdade e a excelência 132 

acadêmica. Atenciosamente, Departamento de Psicologia”. A senhora Presidente agradeceu e 133 

esclareceu que a pauta foi expedida na terça-feira em função de questões alheias a sua vontade 134 

e da Secretária dos Conselhos. Solicitou escusas e destacou a importância do assunto. Em relação 135 

aos documentos enviados pelo Curso, informou que, como não foram encaminhados 136 

imediatamente após a última reunião do Conselho, mas, sim, no dia 26, tiveram o entendimento 137 

de que poderiam ser enviados junto com a pauta na segunda-feira. Concordou que 24h poderiam 138 

realmente fazer diferença em um tema dessa magnitude. Destacou que foi uma decisão madura 139 

do grupo e que foi acolhida, embora já existissem elementos suficientes para que o Conselho 140 

fizesse a discussão nesta data. Que, em relação ao rito da última sessão, os processos 141 

administrativos cabíveis estão sendo analisados e as respostas serão feitas nos formatos 142 

adequados. Finalizando, reiterou que a pauta é institucional. O Prof. Alberto Rasia Filho informou 143 

que o Departamento de Ciências Básicas da Saúde – DCBS – discutiu o assunto nesta data, sobre 144 

a possibilidade de troca de turno do Curso de Psicologia, e manifestou o pedido dos professores 145 

do DCBS para que, se os professores do Departamento de Psicologia assim entenderem, entrar 146 

em contato com os professores do DCBS para estabelecer como ficariam as disciplinas que são 147 

específicas do curso e que estão no DCBS, se o turno for alterado efetivamente. A senhora 148 

Presidente manifestou que essa solicitação se estende a todos os demais departamentos 149 

envolvidos. A Profa. Luciana Grzybowski informou que é uma preocupação do Curso e do 150 

Departamento de Psicologia; que já estudaram o assunto e têm uma resposta para os 151 

departamentos. Informou que se colocam à disposição e que também poderão procurar 152 

ativamente os departamentos que trabalham com o curso para esse diálogo. Informou que já 153 

conversaram com chefes de todos os departamentos que trabalham com o curso, mas que 154 

poderiam explicar melhor como ficariam as disciplinas, alocação de horários, manutenção das 155 

atividades dentro do curso independente da mudança. A senhora Presidente sugeriu que poderia 156 

ser feito um outro formato de discussões junto com a PROGRAD e todos os diretamente 157 

envolvidos. A seguir, encerrou o ponto, tendo em vista que o tema foi retirado de pauta. 6.4 158 

Passando ao próximo assunto, informou que a UFCSPA está recebendo hoje e amanhã o Fórum 159 

do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, com representantes do 160 

Ministério da Ciência,  Tecnologia e Inovação, da Capes, do CnPq, da Finep, e presidentes das 161 

Fundações de Apoio de todo o país. Considerou como uma deferência do presidente da Fapergs, 162 

Prof. Odir Delagostin, em solicitar o espaço à Universidade, por entender ser importante que 163 

essas agências conhecessem a UFCSPA. Salientou que todos os esforços foram feitos para acolhê-164 

los, e que estão usando dependências dos prédios 1 e 2. Destacou que a abertura do evento foi 165 

muito boa, com fala do Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do RS, esperando-se 166 
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repercussão positiva do evento, que conta, também, com a presença de embaixadores de outros 167 

países. Informou que não foi efetuada prévia divulgação do evento porque estavam aguardando 168 

posicionamento da Fapergs, como ente organizador do evento, o que só ocorreu nesta data. 6.5 169 

O Prof. Alberto Rasia Filho homenageou todos os esforços feitos pela Reitoria, neste ano, em 170 

defesa da universidade pública brasileira. Prestou reconhecimento por todas as falas, viagens, 171 

contatos, argumentações contra o anticientificismo, contra a universidade e a ciência brasileira. 172 

Manifestou profundo orgulho pela forma como a Reitoria representou a Universidade; que 173 

fizeram parte do que a universidade brasileira tem de melhor em termos de capacidade 174 

intelectual de lidar com adversidades, de demonstrar que somos profissionais de altíssimo nível, 175 

que trabalhamos em condição muito difícil para fazer com que a educação desse país, tão 176 

vilipendiada, venha a ser minimamente capacitada para se fazer uma sociedade civilizada. Disse 177 

que todos os esforços pessoais que significam cansaço para a Reitoria são reconhecidos. 178 

Agradeceu pessoalmente o que foi feito contra todo tipo de degradação de imagem; entre 179 

agressões pessoais, palavras usadas fora de contexto, números errados, desinformação, dados 180 

fictícios, maldades, e inclusive dolo, ou seja, a intenção de causar dano contra a universidade 181 

pública brasileira, mostraram que isso não era assim e estiveram junto às demais instituições que 182 

assim pensaram. Agradeceu pelos esforços efetuados. A Profa. Jenifer Saffi, representando a 183 

Reitora, agradeceu as palavras do Prof. Rasia. Salientou que é dever da Reitoria representa-los e 184 

tudo fazer em defesa da educação, da ciência, do ensino público de qualidade, socialmente 185 

referendado, e em defesa da Constituição. Refletiu que o ano não foi fácil, que precisamos 186 

defender o óbvio e que o retrabalho é desgastante. Motivou a todos pela união e pela 187 

disseminação do que é feito na Universidade. Reportando-se à fala do Presidente do Confap na 188 

data de hoje, disse que o maior desafio é o de comunicar mais e melhor o que fazemos à 189 

sociedade e que, para o próximo ano, contam com a colaboração de todos. A Profa. Ana de Godoy 190 

corroborou com as palavras do Prof. Rasia e agradeceu não somente à Reitoria como também a 191 

todos os conselheiros, pois em sua opinião houve um avanço do Conselho neste ano acerca das 192 

discussões, alterando-se a cultura anterior. Salientou que a discordância é salutar quando existe 193 

respeito. Passando aos informes,  disse que o projeto Escola sem Partido foi trazido à pauta por 194 

um vereador de Porto Alegre, com outra denominação, foi acolhido por três câmaras e poderá 195 

ser votado a partir da próxima semana e que um conjunto de 60 entidades peticionou uma 196 

audiência pública sobre o tema. Salientou que essa manobra ocorreu a nível nacional e que um 197 

projeto similar foi levado ao Congresso. Esse projeto veda a educação sexual nas escolas. Com a 198 

aprovação do projeto, palavras referenciais sobre o assunto serão vetadas. Outro comunicado 199 

foi de que o Proifes-Federação protocolou junto ao STF uma interpelação judicial contra o 200 

Ministro da Educação por palavras contra os docentes em vídeo institucional. Salientou que foi 201 

um pedido do Departamento de Educação e Humanidades da UFCSPA junto à Adufrgs, que foi 202 

acolhido e levado ao Proifes-Federação, o qual motivou o ingresso na justiça com pedido acolhido 203 

pelo STF. Informou alguns dos termos ofensivos. Destacou que estão atentos e que farão tudo 204 

que estiver ao alcance para barrar o desmonte da educação. A senhora Presidente agradeceu os 205 

informes e destacou que é necessária atenção ao cenário nacional e que é função da universidade 206 

trazer temas à discussão, respeitar o pensamento plural e exercitar o pensamento crítico. 207 

Salientou que em relação ao citado vídeo muitas entidades se manifestaram e que a Andifes 208 

também está tratando a questão. Comentou que mudança de cultura não se faz por decreto, que 209 

neste ano o Conselho e a Universidade têm mudado sua forma de conduzir as discussões e 210 

deliberar de forma coletiva, e que a Gestão tentará sempre conduzir as ações de forma 211 
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participativa. 6.6 O Prof. Raphael Caballero questionou quando seria feita a deliberação sobre o 212 

PDI. A senhora Presidente informou que estaria sendo trabalhado para que a sessão 213 

extraordinária ocorra no dia 12. Passou a palavra para Evelise Fraga, a qual informou que o 214 

documento ficou aberto por 10 dias para opiniões da comunidade interna e externa, com 215 

participação em pesquisa online; receberam em torno de 60 contribuições, fizeram duas rodadas 216 

de avaliação e a previsão é de apresentação da proposta consolidada ao CONSUN no dia 12, após 217 

a sessão do CONSEPE. A Profa. Elizandra Braganhol indagou se a sessão será aberta à comunidade 218 

e a senhora Presidente respondeu que o formato está sendo definido. O Prof. Ricardo 219 

Mörschbächer indagou se a proposta do documento seria apresentada e votada no dia 12. A 220 

senhora Presidente respondeu que dependeria da análise dos conselheiros e da necessidade de 221 

discussão, mas que a Instituição precisa ter o documento aprovado para 2020. O Prof. Ricardo 222 

Mörschbächer solicitou que o documento seja enviado com 48h de antecedência para otimizar 223 

as discussões. A técnica Evelise Fraga comentou que a proposta na íntegra já está disponível no 224 

sítio institucional e terá poucas variações em relação às sugestões recebidas. A senhora 225 

Presidente informou que será feita tentativa de encaminhamento final no dia 12.  6.7 Sem outros 226 

assuntos a tratar, agradeceu a presença e a participação de todos, bem como o trabalho intenso 227 

realizado pelo Conselho durante o ano,  e encerrou a sessão às quinze horas. Para constar, eu, 228 

Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e 229 

aprovada pelos Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 230 
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