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Conselho Universitário
Secretaria dos Conselhos Superiores

 

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA Nº 02/2021/CONSUN

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

Regimento Interno do CONSUN, Res. 34, de 15/10/20 08/04/2021 VConf 14:00 16:08

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 05/04/2021
(ev. 1156275)

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

1. Aos oito dias do mês de abril 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 Vice-Reitora, Jenifer Saffi, e com assistência para os trabalhos pela Pró-Reitora de Graduação,
Márcia Rosa da Costa, e pela 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, Bárbara Cris�na de Azevedo Lima, Bruno Manfredini Baroni, Cheila
Minéia Daniel de Paula, Clarissa de Antoni, Daniela Cardoso Tietzmann, Dinara Jaqueline Moura, Eduardo
José Centeno de Castro, Eliane Dallegrave, Evandro de Assunção dos Santos, Fabiana Viegas Raimundo,
Francisco Scornavacca, Graciele Fernanda da Costa Linch, Isabela Beraldi Esperandio, Josenel Maria Barcelos
Marçal, Júlia F. Semmelmann Pereira Lima, Leandro Mateus Silva de Souza, Le�cia Birk, Liane NancI Ro�a,
Luana Duarte Teles, Luís Felipe dos Santos de Castro, Magno Carvalho de Oliveira, Marcelo Faria Silva,
Marcelo Garrido dos Santos, Márcia Rosa da Costa, Maria Cláudia S. Co�a de Souza, Marina Helena Dias da
Costa, Mayte Raya Amazarray, Michel Pereira de Oliveira, Michele Silveira da Silva, Mônica Maria Celes�na
de Oliveira, Patrick Marcondes Leão de Souza, Paulo José Zimermann Teixeira, Paulo Ricardo Gazzola Zen,
Priscila de Souza Nogueira, Ricardo Mörschbächer, Rita Catalina Aquino Caregnato, Thaís Rodrigues Moreira,
Vinicius Lunkes Cezar; e os seguintes conselheiros subs�tutos ou suplentes: Elizandra Braganhol, Bárbara
Costa Beber, Tiago Franco de Oliveira, Rodrigo Ligabue Braun, Maria Ismenia Zulian Lionzo, Sheila Tamanini
de Almeida, Carolina Noele Renz e Cláudia de Souza Libânio. Jus�ficaram ou comunicaram suas ausências os
seguintes conselheiros �tulares: Andreia Carolina Duarte Duprat, Deisi Cris�na Gollo Marques Vidor, Josias
de Oliveira Merib, Juliana Maria Forain Miolo Schneider, Kellen Cristhinia Borges de Souza, Melissa Medeiros
Markoski e sua subs�tuta Juliana Trevisan da Rocha, Mirko Salomón Alva Sánchez, Sheila Gonçalves Câmara e
Silvio César Cazella. Não compareceram os seguintes conselheiros �tulares ou seus suplentes: Ana Maris
Carlesso, Ana Paula Scheffer Schell da Silva, Caren Luciane Bernardi, Carolina Augusta Silva dos Santos,
Catarina Bertaso Andrea�a Go�schall, Cris�ane Valle Tovo, Liliane Diefenthaeler Herter, Luciano Costa
Blomberg, Lucila Ludmila Paula Gu�errez, Mariana de Freitas Dewes, Pedro Roosevelt Torres Romão e Zilena
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Casale Tomazeli. Es�veram presentes como convidadas a Profa. Melissa Santos Fortes e a técnica Maria do
Carmo De Costa, em relação ao item 2 da pauta. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da sessão ordinária de
28/01/2021. A Profa. Catarina Gotschall jus�ficou sua falta. Sem outras manifestações prévias ou expressas
nesta sessão, a ata foi aprovada pelos conselheiros. Foram registrados 42 (quarenta e dois) votos favoráveis,
nenhum voto contrário e 01 (uma) abstenção. 2. Aprovação do Plano de Avaliação Ins�tucional 2021-2023.
Processo nº 23103.203797/2021-85. A Profa. Melissa Fortes apresentou o Plano de Avaliação Ins�tucional da
Comissão Própria de Avaliação - CPA para o triênio 2021-2023, previamente encaminhado aos conselheiros,
prestando esclarecimentos sobre as alterações efetuadas em relação ao plano anterior; aos instrumentos de
avaliação; à inclusão de avaliação dos planos da Residência; curricularização da área de extensão; serviços e
infraestrutura em instrumentos separados para servidores e alunos. A Profa. Jenifer Saffi parabenizou a CPA
pelo trabalho realizado, ressaltando que o resultados dos procedimentos cons�tuídos  tem relevância como
instrumentos de gestão. A Profa. Melissa Fortes destacou que o desafio está no engajamento de toda a
comunidade acadêmica. Sobre a integração dos sistemas em relação ao portal do professor, a Profa.
Alessandra Dahmer informou que ainda não existe essa interligação e que a ação será ar�culada entre o
DERCA e o NTI, com previsão de implantação em 2021. Encerrada a apresentação e esclarecidas as dúvidas
dos conselheiros, a proposta foi votada e aprovada. Foram registrados 46 (quarenta e seis) votos favoráveis,
nenhum voto contrário e 01 (uma) abstenção. Resolução CONSUN UFCSPA nº 47. 3. Homologação de
processo de eleições para a CPA e indicação para preenchimento de vagas. Processo nº
23103.203165/2021-11. Na sequência, foi apresentado o resultado das eleições para recomposição da CPA,
cujo resultado foi homologado pelos conselheiros: representação de Docentes: Maria Cris�na Werlang
(�tular) e Sandra Manoela Dias Macedo (suplente); representação de Técnico-Administra�vos: Maria Isalete
Neumann (�tular) e Aline Steinert (suplente); representação de Discentes: Daniel Telichevesky (�tular) e
Camila Silva de Souza (suplente). Resolução CONSUN UFCSPA nº 48. A senhora Presidente destacou a
necessidade de indicação, pelo CONSUN, de mais um membro �tular e respec�vo suplente para cada
categoria e dois representantes da sociedade, com respec�vos suplentes, tendo em vista que o processo de
eleição não obteve número suficiente de candidatos. Após amplo debate, foram indicadas as docentes
Adriana Raffone e Ana Carolina Teixeira, os técnicos Rafaela Alvariz, Magda Schardosim e Milton Jr.; os
discentes Laura Cavalheiro, do Curso de Medicina, Eduardo Vargas Oliveira  e Everton Luiz Magrini  do Curso
de Gestão. Todos deverão ser consultados para fins de manifestação de interesse nas vagas. Em relação aos
membros externos, para representação da sociedade, foi sugerido o encaminhamento de o�cios à ISCMPA e
à ADUFRGS para que façam a indicação de um membro �tular e um membro suplente dos seus quadros.
Foram registrados 48 (quarenta e oito) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.  4.
Aprovação do edital de eleições para representação no CONSUN e no CONSEPE e indicação dos membros
da Comissão Eleitoral. A senhora Presidente comentou a minuta do edital de eleições encaminhada aos
conselheiros junto à convocação. A Profa. Ana Boff ques�onou se não seria possível a um membro em
segundo mandato se recandidatar em outra posição (ao �tular como suplente e vice-versa). Foi-lhe
informado que tal posicionamento geraria um precedente e que da forma usual, sem a possibilidade de
candidatura após o segundo mandato em qualquer posição, abre-se a possibilidade de que outras pessoas
atuem nos Conselhos Superiores e contribuam para as decisões. Ficou estabelecido que a respec�va cláusula
do edital deixará clara a questão da impossibilidade de recondução para membro em segundo mandato,
�tular ou suplente.  O Prof. Alberto Rasia Filho ques�onou se servidores em férias poderão exercer o voto.
Após debate, foi aprovada a inclusão de cláusula com o seguinte teor: “fica facultado ao membro da
comunidade interna, servidor docente ou técnico-administra�vo, exercer seu direito ao voto nesta eleição,
inclusive em caso de estar em exercício de férias.” A  minuta do edital foi aprovada com as alterações citadas.
Foram registrados 48 (quarenta e oito) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Na
sequência, o colegiado passou às indicações de integrantes para a Comissão Eleitoral, que foi composta por:
docentes Maria Cláudia Schardosim Co�a de Souza, Rafaela Soares Rech e Ana Boff de Godoy; técnica-
administra�va Cris�ane Bündchen e discente Gabriel Pack Orcajo. Resolução CONSUN UFCSPA nº 49. 5.
Análise e aprovação do Relatório de Desempenho da Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FUNDMED),
referente ao exercício de 2020, e prévia concordância para renovação de autorização junto ao GAT/MEC-
MCTIC. Processo nº 23103.201512/2021-71. A Profa. Alessandra Dahmer e o técnico Magno de Oliveira
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prestaram esclarecimentos. Informaram que esse item é de praxe, pois anualmente o relatório da fundação
de apoio necessita ser aprovado, bem como deve ser renovada a concordância para autorização de
funcionamento junto ao GAT/MEC-MCTIC. Sem manifestações dos conselheiros, a proposta foi votada e
aprovada. Foram registrados 43 (quarenta e três) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1 (uma)
abstenção. Resolução CONSUN UFCSPA nº 50.  6. Informes sobre planos de saúde pela PROGESP. A Profa.
Ana Vazquez comentou amplamente o tema, destacando as dificuldades financeiras existentes pelo
crescente aumento nos planos de saúde.  Ressaltou que o Governo realizou parceria com várias empresas e
que seis operadoras foram credenciadas para atuar junto à UFCSPA. Salientou que à PROGESP compete
apresentar as opções, mas que a decisão e negociação é individual dos servidores junto às operadoras
credenciadas de seu interesse. O técnico Michel Oliveira destacou a importância de os servidores avaliaram
se existe possibilidade de as operadoras proponentes serem credenciadas para fins de ressarcimento, tema
muito importante para todos. A Profa. Ana Vazquez concordou com a relevância desta análise e ressaltou
que a PROGESP está preparando uma car�lha informa�va e que oportunizará aos servidores ouvirem as
propostas de negócio das operadoras credenciadas. 7. Outros assuntos. 7.1 A Profa. Marcia Costa
comunicou as mudanças ocorridas na equipe da PROGRAD, apresentando o Prof. Raphael Caballero como
seu subs�tuto. Comentou, também, sobre o processo de matrículas e abertura do Edital SiSU, salientando a
preparação que está sendo feita para execução na próxima semana. Agradeceu a colaboração de todos os
servidores envolvidos, especialmente às equipes do DERCA e do NTI. 7.2 A senhora Presidente comunicou
também às mudanças ocorridas no Gabinete, tendo Magno de Oliveira como Chefe de Gabinete, e convidou
as professoras Mônica de Oliveira e Dinara Moura para falarem sobre suas equipes.  A Profa. Mônica de
Oliveira, manifestou-se como Pró-Reitora de Extensão, tendo Daniela Tietzmann como subs�tuta, e a Profa.
Dinara Moura manifestou-se como Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, tendo Elizandra Braganhol
como subs�tuta. 7.3 Finalizando, a senhora Presidente informou sobre programa de mobilidade
internacional da Andifes, com oferta de cursos com a temá�ca “Brasil”, cujas informações serão detalhadas
em edital.  Sem outros assuntos a tratar,  agradeceu a presença e a par�cipação de todos e encerrou a sessão
às dezesseis horas e oito 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.

 
JENIFER SAFFI
Vice-Reitora

 
MIRIAM BORTOLACI

Secretária dos Conselhos Superiores

Documento assinado eletronicamente por Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, em
07/05/2021, às 09:28, 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 Jenifer Saffi, Vice-Reitora, em 10/05/2021, às 16:00,
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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