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Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Secretaria dos Conselhos Superiores 

  

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA  Nº 08/2019/CONSEPE 

Fonte Normativa Data Sala H. Início H. Térm. 

Reg. Interno do CONSEPE de 18/08/2016 (Arts. 6º e 12) 19/09/2019 501 14:08 14:55 

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 16/09/2019. 

identificação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações 

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e oito 1 

minutos, na sala 501, 5º andar do  prédio nº 1 da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 2 

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

Ensino, Pesquisa e Extensão, com a presença da Reitora, Lucia Campos Pellanda, presidindo esta 4 

sessão; da Pró-Reitora de Graduação, Márcia Rosa da Costa, e do Técnico em Assuntos 5 

Educacionais, João Ribeiro da Cunha Neto, compondo a mesa; dos senhores conselheiros 6 

docentes, técnico-administrativos e discentes titulares ou suplentes: Aline Lins Camargo, Leandro 7 

Mateus Silva de Souza, Alessandra Dahmer, Fernando Ricardo Gavron, Helena Schirmer, Juliana 8 

Trevisan da Rocha, Carine Raquel Blatt,  Marcelo Menna Barreto Schwancke, Lisiane De Rosa 9 

Barbosa, Luana Duarte Teles, Raphael Maciel da Silva Caballero, Adriana Seixas, Margaret 10 

Weidenbach Gerbase, Luciana Suarez Grzybowski, Simone Schneider Amaral, Cheila Minéia 11 

Daniel de Paula, Tiago Franco de Oliveira, Elizandra Braganhol, Bruno Manfredini Baroni, Pedro 12 

Roosevelt Torres Romão, Graciele Fernanda da Costa Linch, Simone Travi Canabarro, Silvio César 13 

Cazella, Catarina Bertaso Andreatta Gottschall, Daniela Centenaro Levandowski, Marilene 14 

Porawski Garrido, Maíra Tiemi Yoshizumi, Ana Boff de Godoy, Eliane Goldberg Rabin,  Adriana 15 

Kessler, Cristina Loureiro Chaves Soldera, Carla Maria De Martini Vanin, Liane Nanci Rotta, Clarice 16 

Krás Borges da Silveira, Gilberto Bueno Fischer, Janaína Thaís Barbosa Pacheco, Daniele Botelho 17 

Vinholes, Maria Cláudia Moraes Leite, Patrick Carvalho Cabreira,  Pedro Zimmermann Neto, Lucas 18 

Sávio Rodrigues de Carvalho, Vitor Vinicius Huber Freire,  Rosane Machado Rollo e Caroline 19 

Rodrigues da Silveira. Ausências justificadas: Ana Amélia Antunes Lima, Aline de Souza Pagnussat, 20 

Adriana Vial Roehe e Themis Reverbel da Silveira. Ausência comunicada: Sheila Bünecker Lecke. 21 

Não compareceram os seguintes membros titulares ou seus respectivos suplentes: Jenifer Saffi, 22 

Márcia Giovenardi, Daniela Cardoso Tietzmann, Cristiane Valle Tovo, Sérgio Luís Amantéa 23 

(suplente Ricardo Halpern em férias), Ernani Luís Rhoden, Marília M. dos Santos Severo, Pakiza 24 

Santos da Silva e Caique Fontes Augusto. A Profa. Adriana Maisonnave Raffone não assinou o 25 

livro de presenças.  A Profa. Júlia Pereira Lima representou o PPG em Patologia. Primeiramente, 26 

a senhora Presidente agradeceu a presença do técnico João Ribeiro da Cunha Neto para 27 

secretariar os trabalhos nesta sessão. A seguir, deu início à Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata 28 

da sessão ordinária de 15/08/2019. A técnica Olívia Barros de Freitas justificou sua falta. O Prof. 29 

Raphael Caballero solicitou complementação da sua fala no ponto nº 5, a qual, lida, foi registrada 30 

nas linhas 128-129 da respectiva ata da seguinte forma: “Ressalte-se ainda que na compreensão 31 
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da CEN o professor voluntário tem a necessidade de acompanhamento in loco de suas atividades 32 

por professor responsável.” Sem outras manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a ata 33 

foi aprovada. 2. Ratificação de processos homologados ad referendum do CONSEPE. A senhora 34 

Presidente apresentou os processos por ela homologados, cujos respectivos atos foram 35 

ratificados pela plenária do Conselho: 2.1 Processo nº 23103.001455/2019-16, que trata do 36 

resultado de concurso para docente na área de Pediatria; 2.2 Processo nº 23103.004643/2017-37 

26, que trata do resultado de concurso para docente na área de Semiologia/Clínica Médica; e 2.3 38 

SEI – processo nº 23103.101468/2019-86, que trará da homologação da progressão funcional de 39 

Eduardo Garcia, nos termos da Resolução nº 52/2019/CONSEPE. Resolução nº 40 

53/2019/CONSEPE. 3. Homologação de processos de progressão ou de promoção funcional de 41 

docentes por complementação de interstício. Considerando os pareceres favoráveis da 42 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), da Comissão Examinadora para a classe 43 

associados, quando aplicável, ressalvadas as disposições legais,  e a ciência da Pró-Reitoria de 44 

Gestão com Pessoas, o Conselho votou e homologou os seguintes processos de docentes com 45 

interstício já completado: 3.1 SEI – processo nº 23103.100581/2019-44, de Adriana Maisonnave 46 

Raffone, Departamento de Fisioterapia, de professora adjunta C4 para professora associada D1; 47 

3.2 SEI – processo nº 23103.101141/2019-12, de Aline Alves Veleda, Departamento de 48 

Enfermagem, de professora adjunta C2 para professora adjunta C3; 3.3 SEI – processo nº 49 

23103.101642/2019-91, de Fernanda Bordignon Nunes, Departamento de Ciências Básicas da 50 

Saúde, de professora adjunta C2 para professora adjunta C3; 3.4 SEI – processo nº 51 

23103.100773/2019-51, de José Artur Sampaio, Departamento de Clínica Cirúrgica, de professor 52 

adjunto C4 para professor associado D1; e os seguintes processos de docentes com interstício a 53 

completar: 3.5 SEI – processo nº 23103.102033/2019-59, de Daniela Centenaro Levandowski, 54 

Departamento de Psicologia, de professora associada D1 para professora associada D2; 3.6 SEI – 55 

processo nº 23103.101544/2019-53, de Maria Cristina de Almeida Freitas Cardoso, 56 

Departamento de Fonoaudiologia, de professora adjunta C4 para professora associada D1; e 3.7 57 

SEI – processo nº 23103.101356/2019-25, de Erika Laurini de Souza Meyer, Departamento de 58 

Clínica Médica, de professora adjunta C4 para professora associada D1. Resolução nº 59 

54/2019/CONSEPE. 4. Homologação de processos de colaboração esporádica e de afastamento 60 

de docentes. A senhora Presidente apresentou os processos recomendados pela Comissão 61 

Permanente de Pessoal Docente no Sistema Eletrônico de Informações, os quais tiveram ciência 62 

da PROGESP.  Sem manifestações, o tema foi votado e os seguintes pedidos foram homologados 63 

pelo Conselho: 4.1 SEI – processo nº 23103.102108/2019-00, de Marcelo Faria Silva, 64 

Departamento de Fisioterapia, para ministrar aulas na UniRedentor, Rio de Janeiro/RJ, dias 07 e 65 

08/03/2020, com carga horária total de 20h; e 4.2  SEI – processo nº 23103.102155/2019-45, de 66 

Cleidilene Ramos Magalhães, Departamento de Educação e Humanidades, para ministrar aula no 67 

PPG-FUC em 16/08/2019, com carga horária total de 1h. Resolução nº 55/2019/CONSEPE.  5. 68 

Alteração no cronograma sobre a proposta de discussão da normativa referente ao processo 69 

avaliativo na graduação. A senhora Presidente apresentou o Ofício nº  67/2019/PROGRAD, de 70 

11 de setembro de 2019, informando sobre a necessidade de revisão do cronograma de etapas 71 

sobre a avaliação da proposta de discussão da normativa referente ao processo avaliativo na 72 

graduação. A Profa. Márcia Costa comentou o tema, informando as alterações procedidas e a 73 

necessidade de revisão. Informou, para registro, que quando o citado Ofício foi encaminhado já 74 

haviam sido enviadas as sugestões do DECESA para a PROGRAD, entretanto esse e-mail não tinha 75 

sido localizado. Solicitou escusas pelo ocorrido.  Na sequência, informou a revisão proposta e 76 
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destacou que existe necessidade de marcação de salas com antecedência. Após apreciação, os 77 

conselheiros aprovaram a revisão conforme constou na pauta: a) 25/09/19: realização de 78 

diálogos com a comunidade às 11h, na sala 400-A, prédio 1; b) 07/10/19: prazo de envio das 79 

sugestões dos conselheiros para a PROGRAD; c) até 11/10/19: envio da proposta final pela 80 

PROGRAD ao CONSEPE para discussão na sessão de 17/10/19. 6. Assuntos gerais. 6.1 A senhora 81 

Presidente manifestou seus agradecimentos aos servidores, docentes e técnicos, e aos discentes, 82 

em função da extrema dedicação solidária, em relação aos recentes acontecimentos, prestada 83 

no acompanhamento de alunos e colegas. Informou que existe uma equipe voluntária em apoio 84 

ao NAP para os atendimentos necessários e que foi solicitada a compreensão dos professores 85 

sobre a necessidade de eventuais alterações em cronogramas de provas. 6.2 A Profa. Marilene 86 

Garrido, como integrante da Comissão Organizadora do Congresso da UFCSPA,  informou que 87 

existem 1600 inscritos e 836 trabalhos submetidos; dos quais 14 não foram aprovados em função 88 

de incompatibilidades. Os trabalhos terão apresentação oral e as sessões estão sendo 89 

organizadas, sendo 137 trabalhos na área de ensino; 218 trabalhos na área de extensão; 327 90 

trabalhos de iniciação científica e 153 trabalhos de pós-graduação. Durante as atividades, serão 91 

mais de 20 salas simultâneas, cujas bancas de avaliação serão compostas pelos docentes da 92 

UFCSPA. Destacou que 174 trabalhos inscritos têm origem externa à UFCSPA, cujos participantes 93 

são da região metropolitana e também de outros Estados. Informou que foi feito um 94 

chamamento por “Google forms” para que as pessoas coloquem disposição de horários para 95 

participação nas bancas, que serão compostas por três avaliadores. Destacou que haverá um 96 

momento de instrução de procedimentos e que a ideia é de que os professores possam participar 97 

do maior número possível de horários. Informou que, até o momento, foram feitas inscrições de 98 

metade do contingente de avaliadores necessário e enfatizou a necessidade da participação de 99 

todos. Em relação ao Prêmio Divulgação Acadêmica, informou que foram 599 inscritos e, após a 100 

pré-seleção, 12 trabalhos foram selecionados, os quais serão apresentados em sessão marcada 101 

para o dia 4 de outubro, das 8h30min às 12h30min, no Auditório do prédio 2. A banca de 102 

avaliação, externa, será formada por jornalistas e comunicadores, e, mediante patrocínio, os 103 

trabalhos vencedores serão premiados com tablets.  Solicitou a presença de todos para 104 

prestigiarem o evento. Os dias do Congresso serão considerados como letivos, e a presença dos 105 

alunos nas sessões será monitorada nos turnos da manhã, tarde e noite nos três dias do evento. 106 

Destacou que não há correlação direta dos horários das sessões com os horários de aulas e que 107 

os alunos precisarão comprovar três carimbos nas sessões de apresentação de trabalhos para 108 

apresentar aos respectivos professores. Poderão se inscrever como avaliadores todos os 109 

professores e os alunos de doutorado. A senhora Presidente agradeceu o trabalho da Profa. 110 

Marilene Garrido na organização do evento. 6.3 O Prof. Raphael Caballero questionou quando 111 

será debatido o calendário acadêmico. A senhora Presidente informou que será debatido na 112 

sessão de outubro. Que serão feitos dois calendários: um para tratar sobre os dias letivos e outro, 113 

da Reitoria, sobre datas que poderão ser flexibilizadas em função de necessidades específicas. 114 

6.4 A Profa. Elizandra Braganhol informou sobre atividades que estão sendo organizadas pelo 115 

PPG-BIO, nos dias 27 e 28 de setembro, com a participação de pesquisadores da UFRJ, sobre 116 

microbiologia e divulgação científica, e que semanalmente, às 4ªs feiras nos seminários do PPG-117 

BIO, serão feitas campanhas permanentes de arrecadação de alimentos, os quais serão 118 

posteriormente repassados à ONG Inova, que trabalha com a população carente da zona Norte 119 

de Porto Alegre. 6.5 A Profa. Ana de Godoy informou que no dia 26 de setembro, às 12h30min, 120 

haverá assembleia geral da ADUFRGS, para todos os docentes, na Escola de Enfermagem da 121 
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UFRGS, e, dentre outros assuntos, será discutida proposta de paralização nos dias 2 e 3 de 122 

outubro. Informou que na última reunião do Conselho de representantes, do qual se elegeu Vice-123 

Presidente, explanou sobre o Congresso da UFCSPA previsto para o mesmo período. Indagou a 124 

opinião dos presentes para não mobilização no dia 2 e execução de atividades na Esquina da 125 

Ciência no dia 3, sem, entretanto, inviabilizar o Congresso. A Profa. Marilene Garrido informou 126 

que o Hospital de Clínicas terá uma mostra no mesmo período, sendo mais uma instituição sem 127 

condições de participar da mobilização proposta. Sugeriu que seja pensada outra data. A senhora 128 

Presidente comentou que seria bem-vinda a divulgação externa das atividades do Congresso. 6.6 129 

A seguir, a senhora Presidente informou que o ENADE deste ano envolverá vários cursos e que 130 

foi recebida informação do MEC de que não será possível marcar colação de grau dos cursos 131 

antes da divulgação das listas pelo INEP, o que só ocorrerá no início do mês de janeiro. As 132 

universidades estarão sujeitas a penalidades em caso de descumprimento dessa orientação, pois 133 

a regularidade do aluno precisa ser atestada pelo INEP. Em caso da ocorrência da cerimônia em 134 

data anterior, não será conferido o grau nem  o respectivo diploma aos alunos. A Profa. Adriana 135 

Raffone solicitou a divulgação dessa informação para os cursos envolvidos. A Profa. Carla Vanin 136 

questionou como serão feitos os procedimentos em relação aos alunos candidatos à Residência. 137 

A Profa. Márcia Costa informou que poderá ser feita declaração para o aluno. 6.7  O técnico 138 

Fernando Gavron informou que desde o mês de junho foram expedidos vários Decretos com 139 

impactos diretos para os servidores, docentes e técnicos, e que a PROGESP fará a apresentação 140 

e ampla divulgação desses impactos sobre a vida e a carreira dos servidores, possivelmente em 141 

sessão conjunta do CONSUN e do CONSEPE a ser agendada no mês de outubro. A senhora 142 

Presidente informou que um dos Decretos trata sobre a capacitação, que será limitada a um 143 

determinado número de servidores. Que, por exemplo, se um servidor estiver fora em pós-144 

doutorado, outro não poderá sair para um congresso se for ultrapassado esse limite. O tema está 145 

sendo discutido pelas universidades. Fernando Gavron informou que um Grupo de Trabalho da 146 

PROGESP está estudando detalhadamente o Decreto nº 9.991/2019, que trata das capacitações, 147 

afastamentos e licenças, e da necessidade de estabelecimento de critérios, e que a PROGESP 148 

pretende fazer uma ampla discussão com a comunidade interna. 6.8 Sem outros assuntos a 149 

tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a sessão 150 

às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, Secretária dos 151 

Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, será 152 

assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 153 
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