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Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Teatro 1 

Moacyr Scliar, 4º andar do  prédio nº 2 da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 2 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, realizou-se sessão ordinária do Conselho Universitário, com a 3 

presença da Magnífica Reitora, Lucia Campos Pellanda, da Vice-Reitora, Jenifer Saffi, e dos Pró-4 

Reitores, titulares ou substitutos, Mônica Maria Celestina de Oliveira, Airton Tetelbom Stein, Débora 5 

Fernandes Coelho, Leandro Mateus Silva de Souza, Alessandra Dahmer e Fernando Ricardo Gavron, 6 

compondo a mesa;  dos senhores representantes titulares ou suplentes: Sandrine Comparsi Wagner, 7 

Juliana Trevisan da Rocha,  Ana Amélia Antunes de Lima, Carine Raquel Blatt, Marcelo Menna Barreto 8 

Schwancke, Adriana Maisonnave Raffone, Lisiane De Rosa Barbosa, Luana Duarte Teles, Raphael 9 

Maciel da Silva Caballero, Adriana Seixas, Margaret Weidenbach Gerbase, Valdeni Terezinha Zani,  10 

Luciana Suarez Grzybowski, Simone Schneider Amaral, Cheila Minéia Daniel de Paula, Elizandra 11 

Braganhol, Cícero Armídio Gomes Dias, Cleidilene Ramos Magalhães, Silvio César Cazella, Cristiane 12 

Valle Tovo, Catarina Bertaso Andreatta Gottschall, Alcyr Alves de Oliveira Jr., Renata Padilha Guedes, 13 

Juliana Silva Herbert, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Ana Boff de Godoy, Luzia Fernandes Millão, Maria 14 

Cristina Werlang, Rodrigo Bella Méa Plentz, Carla Maria De Martini Vanin, , Sheila Bünecker Lecke, 15 

Graziela Brusch Brinques, Rita de Cássia Sant’Anna Alves, Tânia Maria Rohde Maia, Clarissa de Antoni, 16 

Alice de Medeiros Zelmaniwicz, Michel Pereira Oliveira, Ariel Castro Bacchieri Farias, Vinicius Lunkes 17 

Cezar, Felipe Grillo Pinheiro, Magno Carvalho de Oliveira, Kelton Leal Camargo, Isabela Beraldi 18 

Esperandio, Giulia Souza da Costa, Gabriel Garcia, Gustavo Simões Ferreira, Betânia de Souza Ponce 19 

e Diônio Roque Kotz. Ausências justificadas: Alisia Helena Weis Pelegrini, Marilda da Cruz Fernandes, 20 

Liane Nanci Rotta, e Eduardo José Centeno de Castro. Não compareceram os seguintes membros 21 

titulares ou seus respectivos suplentes: Aline de Souza Pagnussat, Graciele Fernanda da Costa Linch, 22 

Maria Eugênia Bresolin Pinto, Mauriceia Cassol, Rafaela Martins Alvariz, Maria Cláudia Moraes Leite, 23 

Luis Fillipy Furtunato e Tielly Leão Lara. Os seguintes convidados estiveram presentes: Márcia 24 

Giovenardi, Tiago Pitrez Falcão, Evelise Fraga de Souza Santos, Marilene Powaski Garrido, Adriana 25 

Kessler, Cristina Loureiro Chaves Soldera, Patrícia El Beitune, Andréia Carolina Duarte Duprat, 26 

Alessandra Moschem Tolfo, Ana Beatriz Gorini da Veiga, Bruno Heerdt, Cláudio Moacir Marques 27 

Correa, Cristiane Bolina da Cunha, Dinara Jaqueline Moura, Eugênio Stein, Isabel Cristina de Moura 28 

Winter, Isadora Farias dos Santos, Janira Prichula, Karina Rodrigues da Silva, Roberto Rosa dos Santos, 29 

Solange Padilha Ortiz e  representante de Tomás Hickmann. Ordem do dia em pauta única:  30 

aprovação do Relatório de Gestão 2018. A senhora Presidente apresentou o conteúdo do relatório 31 

de gestão 2018: governança, resultados da gestão, conformidade e eficiência, demonstrações 32 

contábeis e perspectivas para 2019. Informou que o modelo para o relatório de gestão é embasado 33 

em decisões normativas e portaria do Tribunal de Contas da União, abrangendo planejamento 34 

estratégico, indicadores e ambiente externo, governança, gestão de riscos e controles internos. 35 

Apresentou a cadeia de valor que apoia os processos finalísticos de ensino, pesquisa, inovação e 36 

extensão, composta pelos agentes (servidores), órgãos reguladores e direcionadores, órgãos de 37 

controle, unidades de apoio administrativo e acadêmico, e os respectivos beneficiários (sociedade, 38 



 

 

discentes, empresas e mercado, comunidade científica internacional e servidores). Comentou 39 

brevemente sobre os objetivos, missão institucional e o mapa estratégico já detalhados em outras 40 

oportunidades, e discorreu sobre as diretrizes, o posicionamento institucional em relação ao Índice 41 

Geral de Cursos, os indicadores do TCU anualmente comparados entre os exercícios de 2014 a 2018, 42 

as ações de governança, os canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas, o trabalho 43 

da Ouvidoria, as informações prestadas por intermédio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), a 44 

implantação do Portal de Dados Abertos, a Carta de Serviços ao Usuário, as práticas gerenciais e 45 

gerais de trabalho, a gestão de riscos, os resultados das áreas de ensino e de gestão educacional em 46 

ensino e pesquisa, a formação docente, os processos de inclusão. Esclareceu motivos sobre as metas 47 

não atingidas, comentou sobre a consolidação dos programas de pós-graduação stricto sensu, o 48 

resultado positivo dos indicadores de produção científica, apresentou os gráficos de distribuição de 49 

bolsas de mestrado e doutorado, as ações tomadas para a qualificação das pesquisas. Abordou a 50 

criação de ecossistema de inovação em torno do NITE-Saúde, os resultados do Escritório de Projetos; 51 

discorreu sobre os resultados da área de extensão, relatando as ações promovidas sobre extensão, 52 

cultura, assistência estudantil e dados relativos ao projeto de implantação do Restaurante 53 

Universitário; e esclareceu motivos sobre as metas não atingidas. Em relação à conformidade e 54 

eficiência, discorreu sobre o perfil do gasto e desempenho financeiro, o planejamento orçamentário, 55 

a execução do orçamento por grupo e elementos de despesa, normatizações, eficiência e desafios. 56 

Na área de recursos humanos, citou a criação da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas e seus 57 

respectivos objetivos estratégicos, recursos orçamentários, estratégias de recrutamento e alocação 58 

de pessoal, com as respectivas melhorias implementadas, procedimentos e capacitações, salientando 59 

que os desafios da área para 2019 são a implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 60 

e do assentamento funcional digital. A seguir, apresentou as ações para garantia da conformidade 61 

legal e de aperfeiçoamento das normativas internas e eficiência administrativa, relatando os números 62 

de contratações, gestão de licitações, principais investimentos de gestão patrimonial e de 63 

infraestrutura, quantitativo de bens incorporados ao patrimônio, serviço de mão-de-obra 64 

terceirizada, demandas de manutenção predial, locação de imóveis e equipamentos. Citou a 65 

conformidade legal em relação ao acesso às informações e discorreu sobre o modelo de governança 66 

em Tecnologia de Informações (TI), relatando os principais investimentos, as principais iniciativas e 67 

resultados da área de TI pela cadeia de valor e pela segurança da informação; desafios e ações 68 

previstas. Em relação à sustentabilidade ambiental, informou que as ações atendem os requisitos 69 

legais e direcionam-se à redução do consumo de recursos naturais. A seguir, a senhora Presidente 70 

apresentou o balanço patrimonial, detalhando a conta contábil. Na sequência, discorreu sobre as 71 

perspectivas para 2019, com assuntos relacionados à importância da participação de todos na 72 

construção do Plano de Desenvolvimento Institucional; a avançar na ideia da clínica da família; ao 73 

restaurante universitário; à campanha pela universidade pública de qualidade; à inovação e melhoria 74 

dos processos; tudo de forma a garantir a sustentabilidade institucional. Encerrada a apresentação, 75 

o tema foi aberto ao debate. A Profa. Elizandra Braganhol comentou sobre a problemática de não 76 

haver pesquisadores de produtividade vinculados ao CNPq e questionou se haveria possibilidade de 77 

atrair pesquisadores em edital de professor visitante. A Profa. Jenifer Saffi salientou a importância da 78 

formação de recursos humanos e massa crítica e informou que a vinda de professor visitante está 79 

condicionada ao banco de professores equivalentes. Ressaltou que foi encomendado um estudo para 80 

a PROGESP e que a questão será considerada nos próximos editais de concursos. O Prof. Airton Stein 81 

destacou a existência de múltiplos fatores, mas que, com o fortalecimento da área de pesquisa, a 82 

compra de equipamentos para alavancar a produção científica e as ações de internacionalização são 83 

aspectos relevantes. A senhora Presidente destacou a importância em se fomentar o crescimento de 84 

forma colaborativa com o pessoal interno. O Prof. Alcyr de Oliveira Jr. manifestou dúvida em relação 85 



 

 

ao valor orçado e o realizado. A senhora Presidente esclareceu que o valor orçado é liberado 86 

mensalmente de forma não linear, e que, somente próximo final do período é possível verificar o 87 

quanto estará disponível para realização.  Sem outras manifestações, foi aberta a votação para a 88 

aprovação da prestação de contas anual apresentada e o respectivo relatório de gestão 2018. Os 89 

conselheiros manifestaram-se pela aprovação, registrando-se 49 (quarenta e nove) votos favoráveis, 90 

nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Resolução nº 06/2019. A senhora Presidente 91 

agradeceu a presença dos conselheiros e convidados. A Profa. Jenifer Saffi agradeceu a todos que de 92 

alguma forma colaboraram para a concretização dos trabalhos e do relatório apresentado. A senhora 93 

Presidente encerrou a sessão às quinze horas e trinta minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, 94 

Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos 95 

Conselheiros, será assinada pela senhora Presidente desta sessão e por mim. 96 
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