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Aos vinte e  um dias do mês de setembro 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 Saúde 2 
de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, realizou-se sessão extraordinária do Conselho 3 
Universitário, com a presença de sua Magnificência a Reitora, Lucia Campos Pellanda, presidindo esta 4 
sessão, de sua Senhoria a Pró-Reitora de Graduação, Márcia Rosa da Costa, compondo a mesa, dos 5 
senhores representantes titulares ou suplentes: Airton Tetelbom Stein, Débora Fernandes Coelho, 6 
Leandro Mateus Silva de Souza, Alessandra Dahmer, Sandrine Comparsi Wagner, Elizabeth de 7 
Carvalho Castro, Aline Corrêa de Souza, Kellen C. Borges de Souza, Mirko Salomón Alva Sánchez, 8 
Mariane Borba Monteiro, Letícia Pacheco Ribas, Otávio Neves da Silva Bittencourt, Luciano Costa 9 
Blomberg, Arlete Hilbig, Simone Morelo Dal Bosco, Mariana Gonçalves Boeckel, Tanira Alessandra 10 
Silveira Aguirre, Carolina Pereira Kechinski, Sandra Manoela Dias Macedo, Dinara Jaqueline Moura, 11 
Aline de Souza Pagnussat, Helena M. Tannhauser Barros, Cintia Nasi, Cleidilene Ramos Magalhães, 12 
Ajácio Bandeira de Mello Brandão, Catarina B. Andreatta Gottschall, Adriana Vial Roehe, Alcyr Alves 13 
de Oliveria Jr., Maria Eugênia Bresolin Pinto; dos senhores representantes eleitos titulares ou 14 
suplentes: Renata Padilha Guedes, Juliana Silva Herbert, Paulo Roberto Ott Fontes, Paulo Ricardo 15 
Gazzola Zen, Ana Amélia Antunes Lima, Simone Schneider Amaral, Rodrigo Della Méa Plentz, Sheila 16 
Tamanini de Almeida, Carla Maria De Martini Vanin,  Bruno Hochhegger, Graziela Brusch Brinques, 17 
Pedro Bandeira Aleixo, Tânia Maria Rohde Maia, Clarissa de Antoni, Eliana Márcia Da Ros 18 
Wendland, Manon Rohde Schmitt, Ariel Castro Bacchieri Farias, Thiago Seidel Monteiro, Felipe 19 
Grillo Pinheiro, José Eduardo Winter, Isabela Beraldi Esperandio, Maria Cláudia Moraes Leite, Giulia 20 
Souza da Costa, Gabriel Ramos dos Santos, Gabriel Garcia, Gustavo Simões Ferreira, Tais Flôres 21 
Nunes Campagnoli e  Tielly Leão Lara. Ausências comunicadas: Vinicius Lunkes Cesar e Diônio 22 
Roque Kotz. Ausências justificadas: Jenifer Saffi, Isabel C. Kasper Machado, Juliano Garavaglia, 23 
Mônica M. Celestina de Oliveira, Silvio C. Cazella, Cláudia de Souza Libânio, Ana Boff de Godoy, 24 
Aline Winter Sudbrack, Michel Pereira Oliveira, Magno Carvalho de Oliveira e Rita Stamer Neves. 25 
Não compareceram os seguintes conselheiros titulares:  Fabiana de Oliveira, Emiliane Nogueira de 26 
Souza, Aline Marcadenti de Oliveira, Sergio Luiz Amantéa, Mauriceia Cassol, Alice de Medeiros 27 
Zelmanowicz, Kelton Leal Camargo, Átila Ferreira Tresohlavy, Letícia Neves Escobar e Vladimir 28 
Giacomuzzi. Convidados com direito a voz, sem direito a voto: Luciana Boose Pinheiro, Secretária de 29 
Gestão com Pessoas, e Roberto Rosa, Coordenador do NTI. Ordem do dia: 1. Aprovação do Plano 30 
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC). De posse da palavra, a conselheira 31 
Alessandra Dahmer contextualizou o tema, informando que se trata de exigência legal de cumprimento 32 
obrigatório, necessária para a aquisição de softwares e hardwares; que a equipe elaboradora foi 33 
indicada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, recentemente formado pelo Conselho 34 
Universitário; que foi realizada enquete sobre os serviços de informática junto à comunidade interna, 35 
com questões de acordo com cada segmento; que foram considerados os apontamentos efetuados pela 36 
CGU, como itens de atendimento prioritário; e que o plano será revisado periodicamente, 37 
incorporando-se novas demandas. A seguir, convidou o Coordenador do NTI, Roberto Rosa, para 38 
efetuar a apresentação. De posse da palavra, Roberto Rosa destacou que o Plano norteará as ações de 39 
Tecnologia da Informação nos próximos anos e estará sujeito à auditoria periódica dos órgãos de 40 



 

 

controle. A seguir, discorreu sobre a agenda, base legal, metodologia de trabalho aplicada, princípios 41 
e diretrizes, estrutura de organização da TI, matriz SWOT, inventário de necessidades, plano de metas 42 
e ações; e gestão de riscos. Finalizando, informou que, após a aprovação pelo Consun,  as próximas 43 
etapas compreendem a aprovação do PDTIC no Comitê de Governança Digital, o início das ações 44 
previstas (aquisições e desenvolvimento de sistemas) e o acompanhamento. A senhora Presidente 45 
parabenizou a equipe e abriu o tema ao debate. Após esclarecimentos, a plenária aprovou o PDTIC 46 
para o triênio 2017, 2018 e 2019 por unanimidade. Resolução nº 44/2017. 2. Planejamento 47 
estratégico. A senhora Presidente iniciou a apresentação do Plano Estratégico da Gestão, destacando 48 
a linha de tempo desde setembro/2016, os diálogos temáticos realizados, as ações praticadas pela 49 
equipe e os diálogos e cafés realizados com a comunidade. Salientou que entre os meses de outubro e 50 
dezembro será efetuada a discussão das metas com a comunidade e a definição dos indicadores sobre 51 
os principais eixos do plano: Ensino-aprendizagem, com quatro áreas temáticas: políticas de graduação 52 
e acompanhamento acadêmico, formação docente, metodologias ativas, tecnologias educacionais e 53 
processos avaliativos, e promoção da autonomia discente;  Extensão, com dois temas: consolidação da 54 
extensão e gestão cultural;  Pesquisa e Inovação, com quatro temas: qualificar a pesquisa, consolidação 55 
do stricto sensu, ecossistema de inovação e processos de gestão do lato sensu; internacionalização e 56 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão; valorização das pessoas: estudantes, servidores e 57 
comunidade; otimização e democratização dos recursos;  gestão baseada em evidências; comunicação 58 
e transparência, destacando as ações planejadas para cada um dos eixos citados. Ao final, prestou 59 
esclarecimentos: o conselheiro Mirko Sánchez questionou se haverá a criação de novos cursos de pós-60 
graduação. A senhora Presidente informou que a principal meta é de qualificar os cursos existentes. O 61 
conselheiro Airton Stein acrescentou que em função da dificuldade de liberação de área física para 62 
novos cursos, será estimulada a colaboração entre os já existentes com a criação de linhas de pesquisa. 63 
A conselheira Helena Barros indagou de que forma será estimulada a mobilidade internacional para os 64 
docentes. A conselheira Isabela Esperandio informou que, na política de internacionalização, há 65 
previsão de capacitação dos servidores, e a conselheira Alessandra Dahmer esclareceu alguns critérios 66 
pertinentes. A senhora Presidente ressaltou que a redução de recursos impactou em revisão de foco. O 67 
conselheiro Paulo Fontes citou a importância dos residentes em cursos no exterior, que também tiveram 68 
encaminhamentos feitos pela Universidade. A conselheira Isabela Esperandio destacou que tais 69 
experiências estão sendo mapeadas para fins de registro. A conselheira Cleidilene Magalhães ressaltou 70 
a importância da mobilidade docente, tendo em vista que muitos docentes possuem atividades por 71 
iniciativa pessoal. A conselheira Isabela Esperandio informou que o Escritório de Internacionalização 72 
busca editais de mobilidade para docentes e que a página do Escritório está sendo constantemente 73 
atualizada. O conselheiro Paulo Fontes solicitou esclarecimentos sobre o ensino a distância. A 74 
conselheira Márcia Costa destacou que não há intenção de criar cursos em EaD, mas, sim, usar como 75 
recurso na graduação. A conselheira Elizabeth Castro se manifestou em relação às ações para revisão 76 
do espaço físico e questionou se não há possibilidade de parte do prédio 2 ser utilizada para salas de 77 
aulas. A senhora Presidente informou que no prédio 2 será avaliada a possibilidade de ampliação no 78 
quinto andar para a criação de duas novas salas. O conselheiro Rodrigo Plentz destacou a importância 79 
de os objetivos estarem alinhados com a missão e visão institucionais e comentou alguns dados sobre 80 
a avaliação dos cursos. A senhora Presidente ressaltou que é necessário construir ações de base para 81 
qualificar os indicadores. Salientou que as ações pertinentes à revisão do espaço físico possibilitarão 82 
muitas discussões e serão feitas em pauta específica. A conselheira Alessandra Dahmer solicitou que 83 
os comentários sobre espaço físico sejam enviados para o e-mail espacofisico@ufcspa.edu.br. 84 
Ressaltou que o laboratório do prédio 3 é muito utilizado pelo Curso de Informática Biomédica e que 85 
a grade de utilização está sempre bem ocupada. O conselheiro Luciano Blomberg complementou 86 
informando que os laboratórios das salas 203 a 206 não são utilizados somente como salas de aula, 87 
mas também como ambientes de estudo e pesquisa, destacando que a configuração dos equipamentos 88 
é específica e não será encontrada em outro local pelos alunos dos cursos de Informática Biomédica e 89 
Física Médica. A conselheira Márcia Costa informou que já solicitou um levantamento para as 90 
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coordenações de cursos sobre o uso dos laboratórios para fins de adequações. O conselheiro Airton 91 
Stein enfatizou a gestão baseada em evidências para a tomada de ações. Finalizando, a senhora 92 
Presidente informou que o eixo central do plano é a valorização das pessoas e que, dentre as próximas 93 
etapas, o plano estratégico será discutido com a comunidade para o estabelecimento de indicadores. 94 

Posto em votação, o plano estratégico da Gestão para o quadriênio 2017-2021 foi aprovado por trinta 95 
e nove votos dos conselheiros presentes, sem manifestações contrárias ou abstenções. Resolução nº 96 
45/2017.  Sem outros assuntos a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a participação de 97 
todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e vinte minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, 98 
Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, 99 
será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 100 
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