
 

 

 
 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUN 
 
 

Ata nº. E-06/2018 
Sessão extraordinária de 8 de novembro de 2018 em conjunto com o CONSEPE 

 
 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Anfiteatro 1 

Heitor C. Lima, 2º andar do  prédio nº 3 da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde 2 

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

Universitário, em conjunto com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com a presença de 4 

sua Magnificência a Reitora, Lucia Campos Pellanda, presidindo esta sessão, de sua Senhoria a 5 

Pró-Reitora de Graduação, Márcia Rosa da Costa, compondo a mesa, dos demais Pró-Reitores e 6 

dos Coordenadores de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação, titulares ou suplentes, 7 

membros do CONSUN e do CONSEPE: Airton Tetelbom Stein, Débora Fernandes Coelho, Leandro 8 

Mateus Silva de Souza, Alessandra Dahmer, Ana Cláudia Souza Vazquez, Sandrine Comparsi 9 

Wagner, Elizabeth de Carvalho Castro, Alísia Helena Weis Pelegrini, Kellen Cristhinia Borges de 10 

Souza, Mirko Salomón Alva Sánchez, Luciane Dalcanale Moussalle, Fabiana de Oliveira,  Isabel 11 

Cristina Kasper Machado, Otávio Neves da Silva Bittencourt, Luciano Costa Blomberg, Arlete 12 

Hilbig, Mariana Gonçalves Boeckel, Tanira Alessandra Silveira Aguirre, Carolina Pereira Kechinski, 13 

Denise Conceição Mesquita Dantas, Elizandra Braganhol, Bruno Manfredini Baroni, Cícero Armídio 14 

Gomes Dias, Cleidilene Ramos Magalhães, Cristiane Valle Tovo, Catarina Bertaso Andreatta 15 

Gottschall, Daniela Centenaro Levandowski e Maria Eugênia Bresolin Pinto; dos senhores 16 

representantes docentes eleitos para o CONSUN, titulares ou suplentes: Renata Padilha Guedes,  17 

Juliana Silva Herbert, Paulo Roberto Ott Fontes, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Ana Amélia Antunes 18 

Lima, Simone Schneider Amaral, Adriana Maisonave Raffone, Mauriceia Cassol, Carla Maria De 19 

Martini Vanin, Graziela Brusch Brinques, Tânia Maria Rohde Maia, Clarissa de Antoni, Alice de 20 

Medeiros Zelmanowicz; dos senhores representantes técnicos-administrativos eleitos para o 21 

CONSUN, titulares ou suplentes: Michel Pereira Oliveira, Eva Gomes Rosa, Vinicius Lunkes Cezar, 22 

Felipe Grillo Pinheiro, Magno Carvalho de Oliveira, Kelton Leal Carmargo, Rafaela Martins Alvariz, 23 

Isabela Beraldi Esperandio, Maria Cláudia Moraes Leite; dos senhores representantes discentes 24 

eleitos para o CONSUN, titulares ou suplentes: Giulia Souza Costa, Luis Fillipy Furtunato, Gabriel 25 

Garcia e Átila Ferreira Tresohlavy; e do senhor representante da comunidade externa no 26 

CONSUN, Eduardo José Centeno de Castro. Justificaram suas ausências os seguintes membros 27 

titulares do CONSUN e do CONSEPE: Simone Morelo Dal Bosco e Marilda da Cruz Fernandes. 28 

Justificou sua ausência o seguinte membro titular do CONSUN: Rodrigo Della Méa Plentz. 29 

Compareceram os seguintes membros do CONSEPE: Chefes de Departamentos Marilene Porawski 30 

Garrido, Tarcício Nunes Teles, Marília M. dos Santos Severo, Ana Raquel Salgado, Ana Amélia 31 

Antunes de Lima, Maria Ismênia Zulian Lionzo, Adriana Maisonave Raffone, Lisiane de Rosa 32 

Barbosa, Carla Maria De Martini Vanin, Cheila Minéia Daniel de Paula, Tânia Maria Rohde Maia, 33 

Gabriela Peretti Wagner, Maria C. Schardosim Cotta de Souza; as senhoras representantes 34 

titulares dos técnicos-administrativos eleitas para o CONSEPE: Dóris Willig Lima e Olívia Barros de 35 

Freitas; os senhores representantes discentes titulares eleitos para o CONSEPE: Carolina Santi, 36 

Cândida Driemeyer e Diogo Menezes Correia. Justificaram suas ausências os seguintes membros 37 



 

 

titulares do CONSEPE: Daniele Botelho Vinholes, Andressa Secchi Silveira, Amanda Hoffmeister 38 

Hassmann e Carlos Andre Maltese Klein. Convidados com direito a voz, sem direito a voto: 39 

técnicos Roberto Rosa e Lucimara Rocha. Pauta única: apresentação do relatório do 40 

procedimento de simulação do sistema de matrícula semestral para fins de deliberação sobre a 41 

implantação. A senhora Presidente abriu a sessão e passou a palavra aos técnicos Roberto Rosa e 42 

Lucimara Rocha para a apresentação do relatório. Roberto Rosa  e Lucimara Rocha se revezaram 43 

na apresentação dos dados reportados, informando que as atividades executadas foram de 44 

parametrização, envolvendo curso, ordenamento, portal e processamento; e aplicação de sistema 45 

piloto, com a definição de estratégias pelo NTI, análise, avaliação e produção. Informaram que a 46 

divulgação da simulação foi feita pelos seguintes canais: aos membros do CONSUN e do CONSEPE; 47 

na ferramenta “Saiba Mais”; no sítio institucional; nas redes sociais; com o uso de cartazes; e-48 

mails ao DCE e aos Centros Acadêmicos; no Portal do Aluno e no Portal do Professor. Na primeira 49 

fase aderiram 815 alunos, representando 32,19% de participação. Foram apresentados os gráficos 50 

descritivos da primeira fase e o seguinte diagnóstico: o sistema é viável; poucos alunos passaram 51 

para a fase de ordenamento, a grande maioria seguiu o fluxo usual; verificou-se que apenas uma 52 

disciplina seguiria para a segunda fase com necessidade de ordenamento; os alunos acessaram o 53 

Portal do Aluno oficial e não o link do Portal do Aluno piloto para a simulação; os alunos tiveram 54 

dúvidas em relação ao período de matrícula a ser simulado (2018/1); os pré-requisitos 55 

representaram 47,78% das rejeições apresentadas. Por fim, para observar o ordenamento na 56 

segunda fase, houve definição de limite máximo de duas vagas por disciplina. Da segunda fase, 57 

participaram 101 alunos, correspondendo a 3,99%. Foram apresentados os gráficos 58 

correspondentes à aplicação da segunda fase e observou-se que o maior problema evidenciado 59 

foi em relação ao estabelecimento dos pré-requisitos. O diagnóstico da segunda fase foi de que o 60 

sistema é viável; existe necessidade de rediscussão das equivalências entre disciplinas e do 61 

lançamento de equivalências entre cursos (origem e destino) no currículo único criado para cada 62 

curso no sistema piloto; foi identificada a necessidade de lançamento das equivalências entre 63 

cursos em todos os currículos vigentes no sistema “real”; seria necessário aprofundar a discussão 64 

e a ordem técnica dos pré-requisitos e co-requisitos; seria necessário promover adequações nos 65 

relatórios gerados pelo sistema. Finalizada a apresentação, o tema foi aberto aos conselheiros.  A 66 

Profa. Arlete Hilbig informou que para o Curso de Medicina, como está em trâmite a modificação 67 

da matriz, seria preferível deixar-se como está, pois aguardam a aprovação da nova matriz para 68 

trabalhar os pré-requisitos. A Profa. Catarina Gottschal informou que foi dito ao NDE do Curso de 69 

Nutrição que não colocasse pré-requisitos e correquisitos porque a matriz do curso foi alterada 70 

recentemente. A Profa. Elizabeth Castro ressaltou que o sistema está sendo considerado viável 71 

mesmo com um baixo número de participantes na simulação. A senhora Presidente ressalvou que 72 

para testar o sistema o número de participantes foi suficiente. A Profa. Carla Vanin ressaltou que 73 

o aluno faz o processo e não sabe imediatamente se está matriculado. Criticou o tempo que o 74 

procedimento demanda. O técnico Roberto Rosa esclareceu que existe um calendário de 75 

solicitação de matrícula. A Profa. Marcia Costa informou que é necessária a revisão dos pré-76 

requisitos e correquisitos e das disciplinas equivalentes entre cursos. A senhora Presidente 77 

destacou que o ajuste compete aos NDEs; bem como faz-se necessário cadastrar os diferentes 78 

currículos. A Profa. Elizabeth Castro indagou se haveria limitação sobre o número de disciplinas 79 

escolhidas. A técnica Lucimara Rocha salientou que a funcionalidade do sistema é viável para a 80 



 

 

segunda fase, mas que se faz necessário cadastrar com urgência as equivalências em todos os 81 

cursos. Roberto Rosa corroborou dizendo que as equivalências são vitais para a segunda fase. A 82 

senhora Presidente apresentou a proposta de encaminhamento aos conselheiros, com as 83 

seguintes etapas: realização da matrícula por disciplinas na primeira fase de acordo com o novo 84 

sistema; realização de fase intermediária de ajuste dentro do curso (sugestão dos participantes no 85 

Saiba Mais); realização da segunda fase no portal, com geração de relatório para avaliação das 86 

COMGRADs com prazo definido (processo semelhante ao atual) e, após a efetivação da primeira 87 

matrícula, avaliação e rediscussão do processo pelos Conselhos Superiores. A Profa. Marcia Costa 88 

informou que seria necessário efetuar-se a revisão de pré-requisitos e correquisitos e o 89 

cadastramento de dois cursos. Agradeceu às equipes do DERCA e do NTI pela realização do 90 

trabalho em toda a sua complexidade. A senhora Presidente destacou que a dedicação das áreas 91 

foi muito grande e que as equipes se dispuseram a realizar um mutirão para auxílio às 92 

coordenações. A Profa. Arlete Hilbig manifestou que não foi um bom momento para a 93 

participação do Curso de Medicina. Propôs que, para o curso, seja realizada a matrícula no 94 

sistema atual. A senhora Presidente ressaltou que se exige coragem para a mudança. A Profa. 95 

Arlete Hilbig destacou que o Curso de Medicina será muito afetado com o processo e sugeriu que 96 

seja adiada a implantação em um ano para que se tenha mais segurança. O técnico Felipe Grillo 97 

comentou que para os alunos será um ganho; que em relação aos pré-requisitos, o sistema 98 

deveria se autogerir, mostrando ao aluno somente as disciplinas que ele possa escolher; apontar 99 

as colisões de horários. Roberto Rosa informou que esse procedimento já existe, mas que os 100 

problemas existentes nos pré-requisitos e correquisitos são sabidos. O discente Gabriel Garcia 101 

destacou que os estudantes do Curso de Medicina têm interesse na implantação do sistema. A 102 

Profa. Juliana Herbert destacou que o seu Departamento considera importante ter acesso ao 103 

estudo antes da deliberação, para que fosse disponibilizado aos demais colegas. A senhora 104 

Presidente salientou que a apresentação detalhada precisava ser feita primeiramente aos 105 

Conselhos Superiores. Informou que nesta data, às 17h, esta apresentação será reprisada no 106 

“Saiba Mais”. A Profa. Kellen Souza destacou que se trata de um trabalho complexo; que alguns 107 

cursos estão em reforma curricular; que a mudança não é somente do sistema de matrículas, mas 108 

da cultura institucional. Opinou que o processo demandará tempo para se institucionalizar e que 109 

o trabalho precisa ser feito em parceria. A Profa. Mariana Boeckel opinou que seria necessário o 110 

envolvimento do NDE na proposta de encaminhamento. A Profa. Márcia Costa esclareceu que 111 

quem delibera é a COMGRAD, que tem autonomia para consultar o NDE; o qual se envolve na 112 

fase anterior de aconselhamento de matrícula. A senhora Presidente salientou que embora a 113 

implementação não seja fácil, é necessária por questões institucionais. A Profa. Marcia Costa 114 

informou que já existe previsão de calendário junto às coordenações. O período de 115 

aconselhamento ocorrerá em dezembro, tendo em vista os procedimentos de transição. Roberto 116 

Rosa destacou que o NTI quer entregar uma aplicação inteligente, mas sem riscos de equívocos 117 

em relação às questões acadêmicas. Felipe Grillo opinou que o aluno precisa conhecer seus pré-118 

requisitos. A discente Giulia Costa parabenizou a equipe técnica pelo empenho em viabilizar as 119 

demandas dos estudantes. Comentou que em outras instituições as comissões de jubilamento 120 

discutem individualmente com os estudantes e sugeriu que os pré-requisitos sejam publicados 121 

em local permanente. Cândida Driemeyer destacou que o fato de alguns cursos não terem 122 

definido pré-requisitos e correquisitos não seria justificativa para barrar a implantação do 123 



 

 

procedimento. A Profa. Tanira Aguirre sugeriu que para 2019/1 o ajuste de matrículas fosse feito 124 

entre as coordenações e o DERCA. A senhora Presidente salientou que a proposta de 125 

encaminhamento contém a fase intermediária. Roberto Rosa destacou que o calendário de 126 

implantação seria justo e que o cancelamento não poderia interferir na matrícula dos calouros. A 127 

oferta precisaria estar pronta até o final do mês de novembro/2018. A Profa. Maria Eugênia Pinto 128 

solicitou esclarecimentos. A Profa. Márcia Costa informou que o sistema de matrícula em bloco 129 

não possibilita a inserção de pré-requisitos; e que a discussão sobre equivalências precisa ser feita 130 

de qualquer forma. A Profa. Cheila de Paula sugeriu que seja desbloqueado o bloco. Roberto Rosa 131 

esclareceu que isso não seria possível fazer no sistema atual, somente no sistema novo. Átila 132 

Tresohlavy sugeriu a criação de um GT para analisar o relatório. A Profa. Tanira Aguirre sugeriu 133 

que o aluno escolha o bloco de disciplinas a cursar na primeira fase, com opção aberta ao 134 

semestre em que se encontra, e não haja segunda fase. Encerrados os debates as propostas 135 

foram postas em votação e a implantação do sistema de matrículas por disciplinas foi aprovada 136 

pelo Conselho Universitário, em conjunto com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a 137 

vigorar a partir do período de 2019/1, considerando-se as seguintes etapas: I – 1ª fase: realização 138 

da matrícula por disciplinas no portal com a utilização do novo sistema; II - fase intermediária: 139 

realização de ajustes necessários junto à Coordenação do Curso; III - 2ª fase: a) realização da 140 

matrícula por disciplinas no portal após ajuste com a utilização do novo sistema; b) geração de 141 

relatório e avaliação pelas Comissões de Graduação dos Cursos – COMGRADs – com prazo 142 

definido para a concretização da matrícula. Após a realização das matrículas para o período de 143 

2019/1, os procedimentos serão avaliados pelos Conselhos Superiores em sessão conjunta. 144 

Resolução do CONSUN nº 52/2018. A senhora Presidente agradeceu aos presentes e deu por 145 

encerrada a sessão às doze horas. A seguir, efetuou a leitura de recomendação recebida do 146 

Ministério Público Federal e informou sobre eventos programados. Eu, Miriam Bortolaci, 147 

Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que após aprovada pelos Conselheiros 148 

será assinada pela senhora Presidente e por mim. 149 
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