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Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta  1 

minutos, na Sala dos Conselhos, 5º andar do  prédio nº 1 da Universidade Federal de Ciências da 2 

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

Universitário, com a presença de sua Magnificência a Reitora, Lucia Campos Pellanda, presidindo 4 

esta sessão, de sua Senhoria a Vice-Reitora, Jenifer Saffi, compondo a mesa, dos senhores 5 

representantes titulares ou suplentes: Márcia Rosa da Costa, Airton Tetelbom Stein, Débora 6 

Fernandes Coelho, Tiago Pitrez Falcão, Alessandra Dahmer, Sandrine Comparsi Wagner, 7 

Elizabeth de Carvalho Castro, Alisia Helena Weis Pelegrini, Kellen C. Borges de Souza, Mirko 8 

Salomón Alva Sánchez, Mariane Borba Monteiro, Fabiana de Oliveira, Isabel Cristina Kasper 9 

Machado, Mônica Maria Celestina de Oliveira, Luciano Costa Blomberg, Arlete Hilbig, Simone 10 

Morelo Dal Bosco, Mariana Gonçalves Boeckel, Tanira Alessandra Silveira Aguirre, Carolina 11 

Pereira Kechinski, Helena Terezinha Hubert Silva, Dinara Jaqueline Moura, Bruno Manfredini 12 

Baroni, Cícero Armídio G. Dias, Cintia Nasi, Silvio César Cazella, Ajácio Bandeira de Mello 13 

Brandão, Aline Marcadenti de Oliveira, Marilda da Cruz Fernandes, Alcyr Alves de Oliveria Jr., 14 

Maria Eugênia Bresolin Pinto; dos senhores representantes eleitos titulares ou suplentes: Renata 15 

Padilha Guedes, Juliana Silva Herbert, Paulo Roberto Ott Fontes, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Ana 16 

Boff de Godoy, Ana Amélia Antunes Lima, Simone Schneider Amaral, Carla Maria De Martini 17 

Vanin,  Graziela Brusch Brinques, Pedro Bandeira Aleixo, Clarissa de Antoni, Alice de Medeiros 18 

Zelmanowicz, Ariel Castro Bacchieri Farias, Thiago Seidel Monteiro, Felipe Grillo Pinheiro, 19 

Magno Carvalho de Oliveira, Kelton Leal Camargo, Rafaela Martins Alvariz, Isabela Beraldi 20 

Esperandio, Maria Cláudia Moraes Leite, Giulia Souza da Costa, Vitor José da Silva Classmann, 21 

Luis Fillipy Furtunato, Gabriel Garcia, Átila Ferreira Tresohlavy, Tais Flôres Nunes Campagnoli, 22 

Tielly Leão Lara e Vladimir Giacomuzzi. A conselheira Mauriceia Cassol registrou presença sem 23 

direito a voto por motivo de férias. Ausências justificadas: Aline de Souza Pagnussat, Helena M. 24 

Tannhauser Barros, Rodrigo Della Méa Plentz, Adriana Maisonave Raffone, Vinicius Lunkes 25 

Cezar e Diônio Roque Kotz. Não compareceram os seguintes membros titulares: Leandro Mateus 26 

Silva de Souza, Aline Correa de Souza, Sandra Manoela Dias Macedo, Emiliane Nogueira de 27 

Souza, Tânia Maria Rohde Maia, Sergio Luis Amantéa, Bruno Hochhegger, Michel Pereira 28 

Oliveira, Gabriel Ramos dos Santos e Letícia Neves Escobar. Convidados com direito a voz, sem 29 

direito a voto: Luciana Boose Pinheiro, Secretária de Gestão com Pessoas, e membros da Comissão 30 

de Espaço Físico: Alessandra Moschem Tolfo, Aline Barp de Souza, Aline Lins Camargo  e 31 

Cristiane Bolina da Cunha, em relação ao item 6 da pauta. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata 32 

da sessão ordinária de 14/09/2017. O conselheiro Magno de Oliveira justificou antecipadamente 33 

sua falta e de sua suplente. Foram revisadas as linhas 22 a 26. Sem outras manifestações prévias 34 

ou expressas nesta sessão, a ata foi aprovada.  Aprovação da ata da sessão extraordinária de 35 

04/09/2017. A conselheira Ana de Godoy solicitou a exclusão da expressão “do seu aluno” na 36 

linha 54. Sem outras manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi aprovada.  37 

Aprovação da ata da sessão extraordinária de 21/09/2017. A conselheira Aline Marcadenti 38 



 

 

justificou sua falta. A conselheira Ana Amélia Lima solicitou a especificação dos laboratórios 39 

citados nas linhas 83-84. Foram revisadas as linhas 83 a 91. Na linha 87, leia-se sala 203 ao invés 40 

de 213. A conselheira Isabela Esperandio solicitou a retificação do termo “Escritório de Projetos”, 41 

na linha 72, por “Escritório de Internacionalização”. Sem outras manifestações prévias ou 42 

expressas nesta sessão, a ata foi aprovada. A senhora Presidente parabenizou a Irmandade Santa 43 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre pelo 214º aniversário e pela campanha “Amor à Vida”. 2. 44 

Aprovação de critérios para eleição de membros do Conselho Editorial da Editora da 45 
UFCSPA. A senhora Presidente fez um breve relato sobre o pedido do Conselho Editorial da 46 

Editora da UFCSPA em estender os critérios estabelecidos pela Resolução nº 28/2017, de 47 

13/07/2017, para a indicação de membros docentes, discentes e técnicos-administrativos ao 48 

Conselho Editorial, cujos mandatos serão renovados no mês de novembro. A conselheira Kellen 49 

de Souza indagou quais seriam as competências necessárias para que o candidato seja membro do 50 

Conselho Editorial.  A convidada Luciana Pinheiro informou que não há previsão no regulamento 51 

da Editora. A conselheira Alice Zelmanowicz ressaltou que a Editora é plural e que é importante 52 

que o candidato queira ler os originais e indicar revisores para ler os originais. A conselheira 53 

Simone Amaral sugeriu que o regulamento da Editora seja revisado e submetido à Câmara de 54 

Legislação e Normas. Como encaminhamento, a  senhora Presidente propôs que  seja delegado à 55 

Editora o estabelecimento do perfil dos membros do Conselho Editorial para que o Conselho 56 

Universitário proceda à indicação dos membros necessários ao preenchimento das vagas, de 57 

acordo com o Regulamento. Resolução nº 52/2017. 3. Aprovação do Regulamento do Programa 58 

de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação. Processo nº 23103.003792/2017-78. A 59 

conselheira Ana de Godoy efetuou o relato sobre a análise do processo e o respectivo parecer 60 

favorável da Câmara de Legislação e Normas, ressalvando que há necessidade de revisão de 61 

aspectos formais quanto à numeração dos incisos. Salientou que a necessidade de revisão de 62 

aspectos formais se aplica a todos os documentos endereçados à análise da CLN. O conselheiro 63 

Airton Stein reforçou a importância dos relatórios de avaliação dos cursos de pós-graduação para 64 

que sejam contemplados todos os aspectos necessários. A conselheira Mônica de Oliveira retomou 65 

a importância de que nos processos instruídos pela Câmara de Legislação e Normas sejam 66 

formatados os pareceres de acordo com o regramento do Regimento Interno do CONSUN. 67 

Considerando que os processos foram adequadamente analisados, a senhora Presidente opinou que 68 

sigam os trâmites para aprovação e, a partir de desta data, a Câmara de Legislação e Normas 69 

seguirá as orientações formais existentes, até que seja efetuada revisão do Regimento Interno, 70 

tendo em vista que o assunto já foi discutido em reunião prévia com a CLN.  Destacou que há uma 71 

Comissão designada para revisão e compatibilização de documentos (instruções normativas, 72 

portarias, ordens de serviço), que a CLN fará a revisão dos documentos maiores (Regimento Geral 73 

e Regimento Interno) e posterior compilação dos trabalhos. Passando à votação do Regulamento 74 

em apreciação, o mesmo foi aprovado com 52 (cinquenta e dois) votos favoráveis. Foram 75 

registradas 3 (três) abstenções e nenhum voto contrário. Resolução nº 47/2017. 4. Aprovação do 76 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Pediatria: Atenção à Saúde da Criança. 77 
Processo nº 23103.001966/2017-68. A conselheira Ana de Godoy efetuou o relato sobre a análise 78 

do processo e o respectivo parecer favorável da Câmara de Legislação e Normas. A senhora 79 

Presidente ressaltou que sobre esse relatório se aplica a mesma observação efetuada anteriormente, 80 

em relação ao parecer da Câmara. A seguir, submeteu o processo à votação. A plenária aprovou o 81 

Regulamento com 51 (cinquenta e um) votos favoráveis. Foram registradas 4 (quatro) abstenções 82 

e nenhum voto contrário. Resolução nº 48/2017. 5. Aprovação da proposta de revisão do 83 

Regimento Geral sobre atividades de extensão. Processo nº 23103.006548/2017-67. De posse 84 

da palavra, a conselheira Débora Coelho esclareceu que além da revisão dos documentos, já 85 



 

 

iniciada, a Pró-Reitoria de Extensão tem revisado também as práticas de acordo com os 86 

documentos. Em alguns casos as práticas não estão adequadas. Na avaliação foi identificada a 87 

necessidade de adequação do Regimento Geral, pois atribui ao CONSEPE atividades que na 88 

prática estão no âmbito da PROEXT, como a aprovação de cursos e eventos. Ao CONSEPE se 89 

mantém a aprovação das normas e das políticas de extensão. Após apresentadas as justificativas e 90 

prestados esclarecimentos, a senhora Presidente ressaltou que está sendo sugerido a todas as 91 

Câmaras e Comissões que avaliem suas atribuições e regulamentos internos. A conselheira 92 

Elizabeth Castro destacou que a proposta não foi submetida à Câmara de Legislação e Normas. A 93 

senhora Presidente sugeriu a retirada do item da pauta para apreciação pela CLN, entretanto, os 94 

membros da Câmara não fizeram objeção à manutenção do item e sua votação. A plenária aprovou 95 

as seguintes alterações no Regimento Geral com 54 (cinquenta e quatro) votos favoráveis: i) 96 

revogar o inciso III do art. 24: “Art. 24. (...) III – submeter ao CONSEPE os programas, projetos 97 

e normas das atividades de extensão aprovadas pela Pró-Reitoria.” ii) Alterar o art. 102, que 98 

passará a constar com a seguinte redação: “Art. 102.  As atividades de extensão serão propostas 99 

pelos servidores públicos dos órgãos executivos da Universidade.” iii) Alterar o art. 103, que 100 

passará a constar com a seguinte redação: “Art. 103.  A PROEXT examinará e aprovará as 101 

atividades de extensão.” Foi registrada 1 (uma) abstenção e nenhum voto contrário. Resolução nº 102 

49/2017. 6. Aprovação da proposta da Comissão de Espaço Físico. De posse da palavra, a 103 

conselheira Alessandra Dahmer discorreu sobre a proposta para adequação da alocação de espaços 104 

físicos nos prédios 1, 2 e 3, em consonância com os eixos 1, 2 e 5 da plataforma de Gestão: 105 

valorização das pessoas (servidores e estudantes) e otimização e democratização dos recursos; 106 

identificou a equipe composta por docentes, técnicos-administrativos e discentes; e destacou os 107 

principais objetivos da Comissão de Espaço Físico: mapear a utilização do espaço físico (salas de 108 

aula, laboratórios, departamentos, setores administrativos, dentre outros), discutir necessidades 109 

para alocação (RU, salas de reuniões, almoxarifado de produtos químicos, espaço para 110 

armazenamento de resíduos) e elaborar normativas e regulamentos relacionados ao espaço físico. 111 

A seguir, esclareceu a metodologia de trabalho adotada e o cronograma de atividades da “primeira 112 

onda” de trabalho da Comissão, que  resultou nas seguintes propostas de adequação: para o prédio 113 

1, instalação do RU no subsolo; transferência do setor administrativo do subsolo para o primeiro 114 

andar; criação de 3 salas de aula na ala norte do terceiro andar; criação de 2 salas de aula na ala 115 

norte do quinto andar; realocação da Procuradoria, Pró-reitoria de Administração, Secretaria de 116 

Gestão de Pessoas, Comissão de Ética, Coordenação de Engenharia, Suporte do NTI,  Auditoria e 117 

Escritório de Internacionalização; instalação no NITED na ala norte do terceiro andar; para o 118 

prédio 2, criação de espaço de convivência para comunidade acadêmica no térreo; criação de 119 

vestiários para a comunidade acadêmica no térreo; criação de um espaço cultural no térreo; 120 

adequação dos espaços do DCE; realocação da Editora, sala dos projetos de extensão e Idiomas 121 

sem Fronteiras; criação de sala de amamentação no térreo e realocação dos espaços para 122 

funcionários terceirizados no segundo andar; para o prédio 3, criação de salas de reunião no térreo 123 

- jardim interno; destinação de espaços para pesquisas com larvas e Zebrafish; ampliação do espaço 124 

para biofreezers; realocação da COREME, COREMU e Secretaria da UNA-SUS (em discussão) e 125 

alocação de parte do Departamento de Farmacociências (temporário). Foram apresentadas as 126 

plantas baixas de todas as alterações propostas. A conselheira Alessandra Dahmer informou que 127 

as propostas foram discutidas com os setores envolvidos e que as próximas etapas propostas pela 128 

Comissão são: elaboração da planta e do estudo de viabilidade do Restaurante Universitário (RU); 129 

elaboração do cronograma das obras; contratação das obras – registro de preços; contratação do 130 

projeto e realização das obras do RU. A plenária debateu amplamente as propostas apresentadas. 131 

A conselheira Ana de Godoy sugeriu previsão de uma sala para a CPPD. A conselheira Alessandra 132 



 

 

Dahmer solicitou que fosse enviado um e-mail para espacofisico@ufcspa.edu.br detalhando o 133 

pedido. O conselheiro Felipe Pinheiro indagou se cada etapa planejada será executada antes da 134 

realização da próxima etapa e se foi efetuado um estudo acerca do montante de gastos estimados 135 

para o RU. A conselheira Alessandra Dahmer comentou sobre a inviabilidade logística para 136 

discutir as obras previstas antes da execução de cada etapa e a conselheira Débora Coelho destacou 137 

que foi feito um estudo comparativo de custos em relação a outras instituições que adotaram o 138 

sistema de refeições prontas, destacando que os custos se reduzem ao longo do tempo. O 139 

conselheiro Cícero Dias opinou que o espaço destinado à Comissão de Ética é pequeno e exposto 140 

ao trânsito de pessoas. Propôs remanejamento para local mais reservado. O conselheiro Luciano 141 

Blomberg indagou sobre o habite-se do prédio 2. A conselheira Alessandra Dahmer informou que 142 

as vagas de estacionamento previstas inicialmente para o prédio 2 não farão diferença para a 143 

concessão do habite-se, que depende da solução de outros problemas. A conselheira Sandrine 144 

Wagner opinou sobre a necessidade de ampliar a área do laboratório para contemplar também o 145 

laboratório de Biologia. O conselheiro Átila Tresohlavy parabenizou a construção coletiva de 146 

soluções requisitadas pelos discentes e solicitou liberação de acesso externo ao DCE. A 147 

conselheira Alessandra Dahmer esclareceu a impossibilidade do pedido em virtude de risco à 148 

segurança dos discentes. O conselheiro Vitor Classmann solicitou ampliação do número de salas 149 

para estudo coletivo. A conselheira Alessandra Dahmer esclareceu que poderão ser reavaliadas as 150 

salas de estudos e reuniões previstas para o prédio 3 e que a compra de móveis e equipamentos 151 

está em andamento. Encerrados os debates, o tema foi votado e a plenária aprovou as propostas 152 

com 37 (trinta e sete) votos favoráveis, registrando-se 1 (uma) abstenção e 1 (um) voto contrário. 153 

Resolução nº 50/2017. 7. Criação da Comissão Permanente de Concursos. Com a palavra, a 154 

convidada Luciana Pinheiro esclareceu que existem demandas da CGU sobre as contratações de 155 

pessoal, decorrentes da necessidade de padronizar processos envolvendo desde o edital até a 156 

contratação de servidores, com ajustes nas práticas de concursos e na qualificação dos processos, 157 

e que, após estudo e avaliação de ações de outras instituições, a SecGesp propõe a 158 

institucionalização da Comissão Permanente de Concursos (CPC). Vinculada à SecGesp, a 159 

Comissão será responsável por estudar, propor, implementar e manter a política de concursos na 160 

UFCSPA, tratando dos aspectos práticos, legais e de metodologia de realização dos mesmos no 161 

âmbito da instituição de forma sistematizada e contínua. A seguir, sugeriu que a primeira 162 

composição da Comissão seja feita pelos membros voluntários que atuaram no processo até então: 163 

docentes Adriana Maisonnave Raffone, Ângela de Mattos Dutra e Pedro Alves d’Azevedo; 164 

técnicos-administrativos Elaine Maria Molina Fernandes dos Reis, Giovana Maria Roth Lopes, 165 

Lucimara da Silva Rocha, Michel Pereira Oliveira e Rebeca Inhoque Pereira. Abrindo os debates, 166 

a senhora Presidente sugeriu a inclusão de representantes discentes na Comissão. O conselheiro 167 

Vitor Classmann agradeceu a sugestão e propôs dois representantes discentes indicados pelo DCE. 168 

A conselheira Simone Amaral ressaltou que a política precisa ser pensada e estudada, e, quando a 169 

minuta estiver pronta, solicitou à SecGesp o envio com antecedência para análise pelos 170 

conselheiros. A senhora Presidente salientou a importância dos registros e participação de todos 171 

no processo de construção dos documentos. Ressaltou que o mandato para a comissão proposta 172 

seria pro tempore até a aprovação do Regulamento. A conselheira Mônica Oliveira indagou se a 173 

Comissão será responsável pela logística dos concursos.  A convidada Luciana Pinheiro esclareceu 174 

que a Comissão assessorará a Reitoria e os Conselhos Superiores nos temas relacionados à gestão 175 

das políticas e dos concursos e promoverá cursos de formação e capacitação para membros de 176 

bancas, mas não atuará nos concursos como banca. A conselheira Kellen de Souza ressaltou a 177 

importância da capacitação das bancas, em termos de metodologia e práticas pedagógicas. 178 

Encerrados os debates, a plenária aprovou a criação da Comissão Permanente de Concursos por 179 
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35 (trinta e cinto) votos favoráveis, sem registro de votos contrários e abstenções. Na sequência, a 180 

conselheira Mônica Oliveira propôs a indicação de uma pedagoga para compor a comissão. A 181 

conselheira Márcia Costa informou da impossibilidade de dispor de pessoal. A convidada Luciana 182 

Pinheiro ressaltou que, quando necessário, haverá participação nas discussões de pessoal da 183 

PROGRAD e do DAP.  A conselheira Alessandra Dahmer sugeriu a inclusão de um membro com 184 

formação jurídica. Foi indicada a técnica Karen Minatto da SecGesp. A seguir, procedida a 185 

votação, com 35 (trinta e cinto) votos favoráveis, sem registro de votos contrários e abstenções, a 186 

plenária aprovou a composição pro tempore da Comissão com os seguintes integrantes: docentes 187 

Adriana Maisonnave Raffone, Ângela de Mattos Dutra e Pedro Alves d’Azevedo; técnicos-188 

administrativos Elaine Maria Molina Fernandes dos Reis, Giovana Maria Roth Lopes, Lucimara 189 

da Silva Rocha, Michel Pereira Oliveira, Rebeca Inhoque Pereira e Karen Minatto; e 02 (dois) 190 

discentes a serem indicados pelo DCE à SecGesp. Resolução nº 51/2017. 8. Outros assuntos. 8.1 191 

A senhora Presidente informou sobre o convite para a formatura do Curso de Tecnologia em 192 

Alimentos, que ocorrerá no dia 05/01/2018, às 18h, no Salão de Atos da UFRGS. 8.2 O Prof. 193 

Airton Stein informou sobre a atividade de prevenção da osteoporose que ocorrerá no dia 22 194 

(caminhada com saída da UFCSPA até o Parcão); a programação do dia C da Ciência que ocorrerá 195 

no dia 25, com participação da Irmandade Santa Casa e UFRGS, das 11h às 16h; e as atividades 196 

do dia da Criança, na UFCSPA dia 21. 8.3 A convidada Luciana Pinheiro informou que a Semana 197 

do Servidor se iniciará no dia 20 com uma “mateada” na praça dos Cubos, reforçou as atividades 198 

já mencionadas pelo conselheiro Airton Stein e que haverá uma atividade surpresa para encerrar a 199 

semana comemorativa. 8.4 A conselheira Isabela Esperandio informou que o Sarau das Nações 200 

ocorrerá no dia 31, às 18h30min, no 3º andar do prédio 2, com a temática “Assombro”. Dentre os 201 

participantes estarão professores de inglês do Departamento de Educação e Humanidades e alunos 202 

do Programa de Português para Estrangeiros. 8.5 O conselheiro Vitor Classmann informou que no 203 

dia 26 ocorrerá a festa de Halloween do DCE com o tema político “possibilidade do Castelinho 204 

em ruínas”. Lembrou que dia 29 haverá um evento sobre prevenção de AVC no Parque da 205 

Redenção. 8.6 Sem outros assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a 206 

participação de todos e encerrou a sessão às dezessete horas e trinta minutos. Para constar, eu, 207 

Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e 208 

aprovada pelos Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 209 
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