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Conselho Universitário 
Secretaria dos Conselhos Superiores 

  

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA  Nº 02/2020/CONSUN 

Fonte Normativa Data Sala H. Início H. Térm. 

Reg. Interno do CONSUN de 05/03/2009 (Arts. 8º e 16) 05/03/2020 TMS 14:10 16:30 

Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 02/03/2020. 

identificação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez minutos, no 1 

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

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

Universitário, com a presença da Reitora, Lucia Campos Pellanda, presidindo esta sessão; da Vice-4 

Reitora, Jenifer Saffi, e da Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolaci, compondo a 5 

mesa; dos senhores conselheiros docentes, técnico-administrativos e discentes titulares ou 6 

suplentes: Márcia Rosa da Costa, Márcia Giovenardi, Débora Fernandes Coelho, Leandro Mateus 7 

Silva de Souza, Alessandra Dahmer, Helena Schirmer, Juliana Trevisan da Rocha, Ana Amélia 8 

Antunes Lima,  Carine Raquel Blatt, Marcelo Menna Barreto Schwancke,  Lisiane De Rosa Barbosa, 9 

Luana Duarte Teles, Raphael Maciel da Silva Caballero, Adriana Seixas, Daniela Cardoso 10 

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

Sheila Bünecker Lecke, Elizandra Braganhol, Luís Henrique Telles da Rosa, Pedro Roosevelt Torres 12 

Romão, Graciele Fernanda da Costa Linch, Simone Travi Canabarro, Cláudia de Souza Libânio, 13 

Catarina Bertaso Andreatta Gottschall, Júlia Fernanda Semmelmann Pereira Lima, Daniela 14 

Centenaro Levandowski, Alberto Antônio Rasia Filho, Luciano Costa Blomberg, Ricardo 15 

Mörschbächer,  Paulo Ricardo Gazzola Zen, Ana Boff de Godoy, Ana Paula Scheffer Schell da Silva, 16 

Eliane Dallegrave, Caren Luciane Bernardi, Letícia Pacheco Ribas, Regis Kreitchmann, Liane Nanci 17 

Rotta, Cristiane Oliveira Rodrigues, Josenel Maria Barcelos Marçal, Francisco Scornavacca, 18 

Clarissa de Antoni, Maria Cláudia S. Cota de Souza, Andreia Zacharias Mangan,  Magno Carvalho 19 

de Oliveira, Lucimara Silva Rocha, Priscila de Souza Nogueira, Vinicius Lunkes Cezar, Michel 20 

Pereira de Oliveira, Evandro de Assunção dos Santos, Michele Silveira da Silva,  Amanda da Silva, 21 

Vinicius da Costa Worm, Patrick Marcondes Leão de Souza, Zilena Casale Tomazeli, Marina 22 

Helena Dias da Costa, Letícia Birk, Carolina Augusta Silva dos Santos, Marcelo Garrido dos Santos 23 

e Bárbara Cristina de Azevedo Lima. Ausências justificadas:  Ana Cláudia Souza Vasquez e seu 24 

substituto Fernando Ricardo Gavron, Margaret Weidenbach Gerbase, Liliane Diefenthaeler 25 

Herter, Andreia Carolina Duarte Duprat e Eduardo José Centeno de Castro. Não compareceram 26 

os seguintes membros titulares ou seus respectivos suplentes: Adriana Maisonnave Raffone, 27 

Cristiane Valle Tovo e Sérgio Luís Amantéa. Os Conselheiros titulares e suplentes do CONSEPE 28 

foram convidados para esta sessão. Ordem do dia, 1ª parte:  1. Aprovação da ata da sessão 29 

ordinária de 16/01/2020. A Profa. Helena Barros esteve presente, mas não assinou o livro. As 30 

Profas. Clarissa de Antoni, Ana de Godoy, por si e sua suplente Aline Vanin, e Josenel Marçal 31 
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justificaram suas faltas. Sem outras manifestações prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi 32 

aprovada. Sobre o item 7.3, a Profa. Ana de Godoy lembrou que não há previsão de horários no 33 

mapeamento de atividades docentes e para efeito de carga horária seria diferente o que é 34 

atestado pela chefia e o que consta no planejamento, pois não pode haver colisão de horários 35 

entre disciplinas. 2. Portaria da Reitoria nº 002, de 07/02/2020: §1º do art. 11. A senhora 36 

Presidente informou que com base nas disposições legais, especialmente no Decreto nº 10.193, 37 

de 27/12/2019, e Portaria MEC nº 204 de 06/02/2020, a  Portaria da Reitoria nº 002, de 38 

07/02/2020, dispõe sobre os procedimentos para afastamento da sede e do país, bem como a 39 

concessão de diárias e passagens nacionais e internacionais, a serviço, no âmbito da UFCSPA, e 40 

o parágrafo 1º do art. 11, prevê que  “§1º O afastamento do país e a concessão de diárias e 41 

passagens para deslocamentos internacionais do Reitor deverão ser autorizados pelo Conselho 42 

Universitário.” Existe autorização vigente, mas sempre que ocorrer necessidade será notificada 43 

ao Conselho. 3. Substituição de membro discente titular na CPA. Em continuidade, informou 44 

que mediante o processo nº 23103.000222/2020-21, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) 45 

solicitou a substituição da discente titular Milena da Silva Farina pela discente Karen Magnus. A 46 

Profa. Ana Schell informou que a discente Milena Farina está em estágio curricular para 47 

conclusão de curso e, em consulta ao DCE, a discente Karen Magnus disponibilizou-se a substituí-48 

la até o final do atual mandato no mês de setembro. O tema foi votado e aprovado por 49 

unanimidade pelos conselheiros. Resolução nº 04/2020/CONSUN. 4. Substituição de 50 

representante discente titular no CONSUN. A senhora Presidente informou que a discente 51 

Marina Camassola Vacchi, membro titular, solicitou afastamento do CONSUN em função de 52 

incompatibilidade de horários com estágio que realizará às quintas-feiras. Para conhecimento 53 

dos conselheiros, a discente manifestou que “desde já agradeço a feliz oportunidade de ter feito 54 

parte desse conselho que tanto me ensinou sobre honestidade, transparência e o quanto a 55 

UFCSPA realmente se preocupa com cada aluno, professor, técnico e demais funcionários da 56 

instituição. Foi uma experiência enriquecedora na minha vida pessoal e profissional.”  A senhora 57 

Presidente salientou que em sendo autorizada a substituição pelo Conselho, em caráter 58 

excepcional tendo em vista que as vagas são preenchidas por eleição nos termos do art. 8º, §3º, 59 

do Regimento Geral, a discente Carolina Augusta Silva dos Santos (suplente) assumirá como 60 

titular, com mandato pro tempore até o final da atual gestão deste CONSUN em maio de 2021. 61 

O tema foi votado e aprovado pelos Conselheiros por unanimidade. Resolução nº 62 

05/2020/CONSUN. 5. Aprovação de revisão do regulamento do Núcleo de Educação à Distância. 63 

Processo nº 23103.002294/2018-99, com parecer favorável da Câmara de Legislação e Normas 64 

(CLN). A Profa. Ana Schell destacou a importância de se definir uma estrutura para o 65 

desenvolvimento de mais atividades à distância no âmbito institucional, com equipe de apoio ao 66 

NEAD para a qualificação do Núcleo. A senhora Presidente informou que o tema já foi debatido 67 

e a estrutura é necessária, entretanto opinou que se constar no regulamento uma estrutura fixa 68 

que não poderá ser disponibilizada de momento, o regulamento será descumprido. A Profa. Ana 69 

Schell salientou que apenas sinalizou a importância dessa estrutura e que se encontra favorável 70 

ao texto do regulamento conforme proposto. O tema foi votado e aprovado pelos Conselheiros 71 

por unanimidade. Resolução nº 06/2020/CONSUN. 6. Aprovação de minuta de portaria para 72 

disciplinar a relação com as Empresas Juniores. Processo nº 23103.006612/2017-18, com 73 

parecer favorável da Câmara de Legislação e Normas (CLN). A Profa. Luana Teles ressaltou que 74 

seria importante constar diretrizes sobre a cobrança dos laboratórios, pois não estão detalhados. 75 

A senhora Presidente informou que por recomendação dos órgãos de controle a instituição não 76 
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pode ceder o uso dos espaços sem contrapartidas, mas que está sendo analisado de que forma 77 

será feito para fins de estabelecimento posterior. A Profa. Sheila Lecke ressaltou que seria 78 

importante citar na Portaria que essa será feito o estabelecimento de contrapartidas em ato 79 

posterior.  O auditor Cláudio Correa destacou que a contrapartida precisa ocorrer e que seria 80 

importante estabelecer a forma (financeira, por reposição de insumos, etc.) e a devida 81 

quantificação das contrapartidas. A senhora Presidente enfatizou que o estabelecimento de 82 

contrapartidas deverá ser feito com o melhor critério de justiça. Sem outras manifestações,  o 83 

tema foi votado e aprovado pelos Conselheiros por unanimidade. Resolução nº 84 

07/2020/CONSUN. A seguir, a senhora Presidente solicitou autorização para comentar outros 85 

dois temas não previstos na pauta, que, após consentimento do plenário, passou a expor: a) 86 

informe sobre a norma de atividades docentes. Como já informado ao CONSEPE, a norma sobre 87 

atividades docentes foi colocada em consulta pública e, primeiramente, as contribuições seriam 88 

recebidas até o dia 16 de março para votação na sessão do CONSUN do mês de abril. O 89 

Departamento de Educação e Humanidades sugeriu extensão desses prazos em um mês 90 

(contribuições até 16 de abril para votação no mês de maio). Os conselheiros se manifestaram 91 

de acordo com a proposta. b) recondução pro tempore dos membros do Conselho Editorial da 92 

Editora da UFCSPA. Informou que o art. 7º do Regulamento da Interno da Editora prevê que os 93 

representantes docentes, técnico e discente são indicados pelo CONSUN. No processo de 2017 94 

foi feita uma consulta à comunidade para que os interessados fossem apresentados como 95 

candidatos à indicação do Conselho. O mandato inicial desses integrantes já está expirado e a 96 

proposta é de que os membros da Editora da UFCSPA designados pela Resolução nº 54/2017, de 97 

09/11/2017, sejam reconduzidos pelo período de 6 meses, a fim de que, neste prazo, a Editora 98 

possa efetuar consulta pública aos interessados docentes, técnico-administrativos e discentes, 99 

com posterior encaminhamento da lista ao CONSUN para que se procedam às indicações nos 100 

termos do Regulamento. A seguir, efetuou a leitura do nome dos indicados citados na Resolução 101 

54/2017. Os conselheiros se manifestaram de acordo com a proposta. Resolução nº 102 

08/2020/CONSUN. A senhora Presidente esclareceu, ainda, que o ato de prorrogação valerá a 103 

partir da publicação; que não é possível expedir atos com efeito retroativo e que existe um 104 

Decreto disciplinando os atos normativos. Destacou a importância de que os processos de 105 

afastamento, por exemplo, sejam encaminhados com a devida antecedência em relação às datas 106 

propostas, a fim de que sejam autorizados pelo CONSEPE em tempo hábil. 7. Assuntos gerais. 107 

7.1 A Profa. Ana de Godoy questionou se seria alterado o fluxo de encaminhamento dos 108 

processos de promoção e de progressão funcional. Foi-lhe dito que não. 7.2 A senhora Presidente 109 

comentou sobre a excelente aula sobre o coronavírus ocorrida na data de ontem e as iniciativas 110 

da instituição em relação às ações do plano de contingência que serão decorrentes em caráter 111 

preventivo. 7.3 A Profa. Jenifer Saffi comentou sobre o ingresso da UFCSPA no ranking da 112 

publicação Times Higher Education para os países emergentes. E, adicionalmente, que a 113 

Universidade foi incluída pela primeira vez em área específica do QS World University Rankings 114 

by Subject. A UFCSPA ficou na faixa 501-600 na área de Medicina em nível mundial, e na 17ª 115 

posição quando consideradas apenas universidades brasileiras. A classificação levou em conta 116 

fatores como citações de trabalhos científicos e pesquisas de reputação junto a docentes e 117 

empregadores. A Profa. Jenifer Saffi destacou que o mapeamento sobre as atividades dos 118 

egressos seria muito importante. 7.4 A senhora Presidente informou que foi aberta licitação para 119 

aluguel do espaço para cafeteria no prédio 3 contendo kit de alimentos com baixo custo. 120 

Entretanto, não houve concorrentes. O Edital será reaberto. Solicitou que os conselheiros 121 
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auxiliem na divulgação. 7.5 A discente Zilena Tomazeli convidou a todos para a Jornada 122 

Acadêmica do Curso de Medicina que ocorrerá nos próximos dias 24 e 25, aberto ao público 123 

interno e externo. 7.6 A senhora Presidente informou sobre o evento “Mulheres e seus 124 

superpoderes” que ocorrerá no dia 10 às 17h. Na sequência, informou que aluna egressa do 125 

Curso de Nutrição, Carolina Costa Cabral Gres, e Gustavo Gres, foram classificados em 2º lugar 126 

em concurso científico. 7.7 A Profa. Cláudia Libânio convidou para a aula inaugural do PPG-TIGS, 127 

com o Prof. Luís Lamb, Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, em 25 de março das 17h às 128 

18h30min no anfiteatro Heitor C. Lima. 7.8. O Prof. Raphael Caballero lembrou que a MP 914, 129 

que trata da escolha dos dirigentes das universidades e institutos federais, está em consulta 130 

pública pelo Senado, e seria importante a participação de todos. 7.9 A senhora Presidente 131 

encerrou a primeira parte da sessão ordinária às 14h50min. Ordem do dia: 2ª parte, com início 132 

às 15h. Orçamento, funcionamento da Universidade e atos relacionados a pessoas. A senhora 133 

Presidente informou que esta parte da sessão seria aberta à comunidade interna e que já citou 134 

alguns dados na sessão do CONSEPE e na apresentação de boas-vindas aos docentes, os quais 135 

agora terão maior detalhamento. A apresentação foi dividida para a exposição de dados sobre 136 

orçamento, gestão de pessoas e perspectivas para 2020. Em relação à evolução do orçamento, 137 

informou que a partir de 2015 a composição do custeio foi mantida, embora os custos tenham 138 

sofrido aumento expressivo, pois no mesmo período houve crescimento no número de alunos. 139 

Em razão disso, em 2018 o valor na matriz teve um pequeno aumento. Em relação ao capital, a 140 

situação tem sido cada vez mais difícil, pois de R$ 20 milhões passou para os atuais R$ 1,45 141 

milhões. Em relação ao orçamento de custeio, pela primeira vez o montante de 40%, cerca de R$ 142 

8 milhões, está diretamente bloqueado na Lei Orçamentária cuja liberação depende de 143 

aprovação do Congresso Nacional e, por enquanto, não se sabe se esse montante será liberado. 144 

Salientou que os valores de custeio têm sido contingenciados ao longo do ano (o que seria 1/12 145 

tem sido em 1/18, por exemplo). De certa forma, os valores de custeio têm sido preservados, o 146 

que não se aplica aos valores de capital que diminuíram drasticamente. Em função disso, foi feita 147 

uma reorganização de todas as despesas com priorização para as atividades-fim (ensino, 148 

pesquisa, extensão e assistência estudantil). No custeio, foram priorizadas as despesas 149 

compulsórias (energia, segurança) com redirecionamento máximo possível para as bolsas 150 

acadêmicas (ensino, pesquisa científica e extensão universitária). No capital, foram priorizadas 151 

as obras do RU, equipamentos e livros indispensáveis para os cursos, equipamentos de 152 

informática e dos laboratórios de  pesquisa multiusuários. As ações foram de revisão de todos os 153 

contratos e custos; convênios e parcerias para captação de recursos; redução de despesas em 154 

todas as áreas possíveis: consumo de água, que demandou um trabalho significativo do setor de 155 

Engenharia; revisão e troca de aparelhos de ar condicionado; reorganização do sistema de 156 

compras; convênios, parcerias e forte ação para captação de recursos. No final de 2019 foi 157 

recebida verba para aquisição de painéis solares e todas as equipes administrativas se 158 

envolveram para habilitação de compra em ata do IFMG, tendo em vista a falta de tempo hábil 159 

para licitação própria. Com a implantação dos painéis solares, talvez a instituição possa inclusive 160 

produzir renda e vender de volta para o sistema de energia elétrica. Em relação aos atos sobre 161 

pessoas, relembrou as principais medidas provenientes de Decretos do Executivo entre 2017 e 162 

2019: regras para concursos, funções, CDs e FGs, terceirização, banco de professor equivalente, 163 

extinção de cargos, regras de governança pública, requisição de pessoal. Destacou que quaisquer 164 

medidas impactam na revisão de normativas internas e impactam fortemente no volume de 165 

trabalho do DAP. Em relação ao recolhimento das FGs, o tema está em tramitação porque o 166 
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Ministério Público Federal ingressou com ação alegando a inconstitucionalidade de recolhimento 167 

de FGs que estão sendo ocupadas. Salientou que o Decreto 9739/2019 alterou bastante os 168 

concursos públicos, pois são necessários estudos prévios e o atendimento de critérios, inclusive 169 

em relação a normativas e forma de trabalho que, se não existirem, impedem a abertura de um 170 

novo concurso. Detalhou os dados que foram abastecidos nos sistemas e plataformas para fins 171 

de adequação, que demandam trabalho aos técnicos. Relatou que, a partir de dezembro/2019, 172 

outros Decretos foram promulgados: extinção de cargos técnicos efetivos vagos ou que vierem 173 

a vagar e vedação de abertura de concursos para provimento de vagas, com impacto significativo 174 

para a instituição tendo em vista que tais cargos não poderão ser ocupados em caso de saída dos 175 

servidores;  regramento para a concessão de diárias e passagens; ofício nº 01 do MEC, de janeiro 176 

de 2020, que não autoriza o provimento de cargos de docentes e técnicos para 2020; ofício nº 177 

08 do MEC incluindo a não autorização para aumento de despesas com pessoal (progressão, 178 

promoção, etc). Ressaltou que as despesas de pessoal são previstas pelo Ministério de Economia 179 

no orçamento e precisam ser observadas. Dessas, somente as despesas discricionárias estavam 180 

sob decisão da administração, como aumento de carga horária de docentes, por exemplo. Em 181 

anos anteriores houve suplementação da dotação inicial para despesas de pessoal pelo Governo. 182 

Detalhou os valores suplementados desde 2009. Para esse ano, houve um corte significativo no 183 

orçamento do MEC, com menos R$ 2,7 bilhões, sendo que R$ 1,5 bilhões especificamente no 184 

banco de professores equivalentes e no quadro de referência de técnicos. Significa que, com o 185 

orçamento atual, não haverá nenhum provimento de vagas. Destacou que a Capes teve um corte 186 

total de R$ 4,2 bilhões, que a situação do MEC é a mais grave dentre todos os Ministérios e que, 187 

no período de férias, o projeto Future-se foi novamente colocado em consulta pública. 188 

Recapitulou as PECs (emergencial, fundos e pacto federativo) editadas em 2019 que terão 189 

impacto para a instituição; a MP 914/2019, que trata do processo eletivo para os dirigentes de 190 

universidades e institutos federais e que está em consulta pública, está sendo analisada sob os 191 

aspectos de constitucionalidade pelo Ministério Público Federal, o qual fará audiência pública na 192 

próxima semana. Por último, informou que o Painel Raio-X do Ministério da Economia incluiu os 193 

médicos residentes como força de trabalho da instituição, caracterizados como funcionários 194 

temporários, o que aumenta artificialmente o indicador de força de trabalho e prejudica a 195 

concessão de novas vagas de servidores. Embora tendo sido apresentadas a justificativa e a 196 

explicação pertinentes, os dados não foram alterados. Todas as despesas de custeio estão sendo 197 

divididas de forma per capita pelo número de servidores, sem considerar o número de alunos. 198 

Assim, no Raio-X da Administração, os custos da Universidade são extremamente altos. Além 199 

disso, todos os afastamentos de docentes e técnicos para qualquer capacitação, mestrado, 200 

doutorado, eventos, foram contabilizados como absenteísmo. Embora o painel ainda não tenha 201 

tido muita repercussão, os dados desconsideram as características intrínsecas da instituição 202 

como universidade. Finalizando sobre orçamento, destacou que existe um trabalho interno e 203 

externo a fazer: o interno está sendo feito com muita participação e dedicação de todos; o prédio 204 

da Rua 7 de setembro servirá para otimização dos espaços; em termos de infraestrutura estão 205 

sendo priorizadas a segurança e as melhorias para uso dos laboratórios; os espaços de 206 

convivência e o RU; os equipamentos de informática e a ampliação de rede. Ressaltou que 207 

doravante será difícil a compra de equipamentos novos e solicitou a compreensão de todos pois 208 

as condições não serão ideais. O plano de visibilidade junto à sociedade tem tido resultados 209 

positivos, como demonstram os rankings internacionais já citados; e, futuramente, poderá 210 

auxiliar na captação de recursos. O evento UFCSPA Acolhe é bastante significativo e seria 211 
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importante que todos reservassem a data. Em relação ao trabalho externo, a conversa com a 212 

sociedade é muito importante, mostrando a relevância da universidade e da ciência. Em relação 213 

à captação de recursos foi organizada a documentação para fins de conformidade com o 214 

regramento, foi aumentada a visibilidade na internacionalização, a partir de 2019 começaram a 215 

ser feitas chamadas públicas para patrocínio, e, para o futuro,  a meta é de ser referência em 216 

inovação e saúde. As medidas foram pensadas para aumentar a independência da instituição 217 

frente à crise, mas sempre haverá dependência do orçamento federal, garantido pela 218 

Constituição Federal. A seguir, mostrou o portfólio para captação de parcerias. Citou que, além 219 

disso, tem sido implementada a busca por apoio de outros órgãos às universidades (Congresso 220 

Nacional, MPF) e, de forma local, intensificados os contatos com os parceiros na busca de 221 

soluções conjuntas. Finalizando, opinou que os efeitos da crise serão maiores em 2020, em 222 

relação aos anos anteriores, necessitando esforços para, além da realocação de recursos, 223 

atuação de forma colaborativa na busca de soluções, na defesa da educação e na preservação da 224 

universidade. Aberta a palavra, o Prof. Francisco Scornavacca manifestou seus agradecimentos 225 

pelo esforço que tem sido feito pela Administração na busca de soluções e, em relação ao Painel 226 

Raio-X, sobre o impacto dos Residentes nos números da instituição, sugeriu a elaboração de um 227 

documento esclarecendo que a instituição não conta com esse número como força de trabalho. 228 

A senhora Presidente agradeceu e informou que outras instituições têm o mesmo impacto em 229 

relação aos residentes, mas a proporção não é tão expressiva quanto da UFCSPA. Ressaltou que 230 

já foi feito um documento, e protocolado no MEC, com os devidos esclarecimentos. A Profa. Ana 231 

Vazquez esteve em Brasília, esclareceu pessoalmente as questões sobre força de trabalho, e foi 232 

informada que seria mantido o termo absenteísmo. A senhora Presidente considerou importante 233 

que todos tivessem conhecimento sobre o assunto. O técnico Vinicius Cezar confirmou a 234 

necessidade de se divulgar a importância da universidade. Entende que as informações lançadas 235 

na internet contam muito e concordou com a necessidade de um documento para esclarecer os 236 

dados informados. Salientou que o Governo tem diversos painéis que demonstram resultados 237 

em outras áreas e acredita que esses dados serão utilizados para justificar os atos. O Prof. Alberto 238 

Rasia Filho parabenizou a senhora Presidente pelos esforços desta Gestão e reiterou a 239 

importância de que exista unidade nas decisões. Opinou que o posicionamento institucional 240 

sobre o projeto Future-se foi feito a partir de reflexão e que se mantenha a coragem em dar 241 

prosseguimento à forma propositiva com que as ações tem sido fundamentadas. Comentou 242 

sobre a impossibilidade de reposição para a vaga existente no DCBS decorrente da aposentadoria 243 

de um professor. A senhora Presidente destacou que doravante o principal objetivo será de 244 

sobrevivência institucional e que é importante que as decisões sejam tomadas de forma 245 

unificada. Reportando-se ao citado Painel Raio-X, a Profa. Carla Vanin comentou que seria 246 

importante se fazer um movimento com outras universidades, mas que poucas pagam seus 247 

residentes. Entretanto reforçou que seria necessário pensar em uma forma de ação. Comentou, 248 

ainda, que a PUCRS estaria fechando sua área de atendimento materno-infantil e que haverá 249 

ociosidade de vagas. Opinou que a universidade federal é exemplo de resiliência, que a nova 250 

geração tem pouca capacidade de resiliência e que a crise é humanitária. A Profa. Simone Amaral 251 

questionou se seria possível contar com os professores que foram concursados. A senhora 252 

Presidente informou que serão mantidos os processos de promoção e de progressão funcional, 253 

mas que os ofícios do MEC proíbem as nomeações. Ressaltou que mesmo os professores 254 

substitutos lançados no sistema não foram nomeados; que o orçamento de banco de professores 255 

equivalentes e técnicos administrativos está menor; e que, como se apresenta, o orçamento não 256 
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garantirá nem os salários deste ano. Nesse aspecto, seria importante a movimentação das 257 

categorias para mostrar as necessidades. A Profa. Ana de Godoy informou que estaria prevista 258 

mobilização nacional em defesa da educação e da democracia para o dia 18 de março. Convidou 259 

os professores para opinar no site da Adufrgs até o dia 11 de março sobre indicativo de greve. A 260 

Profa. Ana Cunha agradeceu às Profas. Lucia Pellanda e Jenifer Saffi pelo trabalho que tem sido 261 

realizado e pela transparência nas informações prestadas. Questionou qual seria o limite da 262 

autonomia universitária e se o RU estaria previsto para funcionamento neste ano. A senhora 263 

Presidente esclareceu que a autonomia nunca foi ampla, mas que na fase atual existiria um 264 

ataque a qualquer tipo de autonomia. Comentou, ainda, que existe um alvo sobre as FGs, que 265 

parecem cargos de confiança, mas, na verdade, retribuem as pessoas pelo acúmulo de 266 

atividades. Sobre o RU, informou que não houve avanço nas obras porque antes seriam 267 

necessárias correções de problemas construtivos, cuja previsão de conclusão seria até o final 268 

deste ano. A discente Thaís Campagnoli opinou que a atual geração seria resiliente da sua própria 269 

forma; que no atual momento seria importante confiar e ter senso de comunidade. A Profa. 270 

Elizandra Braganhol parabenizou a Profa. Lucia Pellanda e agradeceu a todos os integrantes da 271 

Gestão por manterem as condições mínimas de trabalho com qualidade. Informou que os 272 

professores do PPG-BIO continuarão trabalhando e estarão à disposição. A senhora Presidente 273 

agradeceu e reiterou que a colaboração de todos seria muito importante. O Prof. Alberto Rasia 274 

Filho opinou sobre a finalidade das ações que têm sido feitas contra a universidade e ressaltou 275 

que seria preciso seguir se fazendo o melhor e manter a unidade com as demais instituições. Os 276 

discentes Lisiane e Pedro se manifestaram em favor da manifestação prevista para o dia 18 de 277 

março, solicitando aos professores a liberação dos alunos. Sem outros assuntos a tratar, a 278 

senhora Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a sessão às 279 

dezesseis horas e trinta minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos 280 

Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, será assinada pela 281 

senhora Presidente desta sessão e por mim. 282 
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