PAUTA DA REUNIÃO
DO CONSUN DE 25/10/2019
SESSÃO Nº 1307

INTERAÇÃO COM O SETOR PÚBLICO
Relator: JOSÉ ÂNGELO SILVEIRA ZUANAZZI
01. IAP-000851 - Parecer nº 234/2019
Termo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre a UFRGS, através do Instituto
de Pesquisas Hidráulicas, e a Companhia Riograndense de Saneamento CORSAN, objetivando a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento
da pesquisa: Análise da viabilidade técnico-financeira de processos alternativos
para desidratação de lobos de estações de tratamento de água.
Relator: JOSÉ ÂNGELO SILVEIRA ZUANAZZI
02. IAP-000671 - Parecer nº 247/2019
Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através do Instituto de
Artes, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ, objetivando
estabelecer o vínculo entre pesquisadores, professores e estudantes (tanto em
nível de graduação quanto de pós-graduação) na área de Antiguidade que
integram o Núcleo de Estudos da Antiguidade - NEA, da UERJ e os mesmos tipos
de acadêmicos pertencentes a História Social e Política junto ao curso de PósGraduação de História, do Departamento de Artes Visuais e do LEAO Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul/RS . Os vínculos estabelecidos entre os projetos, núcleos e cursos
de pesquisa citados deverão estender-se por todos os campos e atividades que
mostrarem produtivos para as partes envolvidas. Através do acordo firmado
forma-se um grupo de pesquisa visando parcerias com museus, universidades,
institutos em nível internacional assim como buscar auxílio junto aos órgãos de
fomentos como a CAPES, CNPq, FAPERJ e regionais.

INTERAÇÃO COM O SETOR PRIVADO

Relator: JOSÉ ÂNGELO SILVEIRA ZUANAZZI
03. IAP-000884 – Parecer n° 235/2019
Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através do Campus Litoral
Norte, e a Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos LTDA. - CRVR,
objetivando estabelecer condições de cooperação entre as partes com vistas a
atividades de pesquisa e desenvolvimento na área de Gestão de Energia. Os
Partícipes têm interesse institucional comum em firmar o presente Acordo de
Cooperação para o desenvolvimento de atividades de interesse público e recíproco
de promoção de oportunidades de desenvolvimento de pesquisa, que não
envolvam a transferência de recursos financeiros.

Relatora: SUZI ALVES CAMEY
04. IAP-000460 – Parecer n° 238/2019
Termo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através da Escola de
Engenharia, e Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, com a interveniência da
Fundação Luiz Englert - FLE, objetivando a união de esforços dos Partícipes para
o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado: "Protótipo para Equipamentos
Magnéticos visando mitigação de Incrustações em fundo de poço em condições
Offshore Completação Seca"; e Termo de Compromisso a ser celebrado entre a
UFRGS e a FLE para estabelecer a necessidade de a Fundação prestar contas à
UFRGS paralelamente à prestação de contas apresentada à PETROBRAS, bem
como a importar bens e serviços necessários à execução do Projeto em nome da
UFRGS.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
05. IAP-000731 – Parecer n° 250/2019
Contrato a ser celebrado entre a UFRGS, através da Faculdade de Veterinária, e a
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS,
objetivando a realização do Projeto "HOSPITAL DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS DA
FAVET/UFRGS COMO HOSPITAL-ESCOLA 2019", visando ao desenvolvimento
científico e à capacitação tecnológica na área de Medicina Veterinária.

INTERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS
Relator: JOSÉ ÂNGELO SILVEIRA ZUANAZZI
06. IAP-000849 – Parecer n° 233/2019
Acordo para Cooperação Científica e Cultural entre a UFRGS, através da
Faculdade de Direito, e a Martin Luther Universitat Halle-Wittenberg, Alemanha,
objetivando estabelecer uma relação cooperativa entre as instituições com o fim
de pesquisa científica, aprendizado acadêmico e atividades culturais. A
cooperação atuará nas seguintes áreas: planejamento e conclusão de projetos de
pesquisa científica, intercâmbio de docentes e pessoal científico, intercâmbio de
literatura científica, intercâmbio de estudantes (incluindo estágios e cursos de
verão para estudantes), organização de conferências científicas cooperativas
(congressos, reuniões, etc.) e organização de eventos culturais.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
07. IAP-000796 – Parecer n° 237/2019
Acordo-Quadro de Colaboração Cultural e Científica a ser celebrado entre a
UFRGS, através da Escola de Engenharia, e L'università Degli Studi Di Bergamo,
Itália, objetivando a colaboração mútua nas seguintes áreas de interesse:
intercâmbio de estudantes, de membros do respectivo pessoal de ensino e/ou
pesquisa e de pessoal técnico e administrativo; realização de programas
educacionais, módulos de treinamento; atividades conjuntas de pesquisa; trocas
de materiais didáticos e científicos; participação em redes ou programas
internacionais de pesquisa; organização de iniciativas conjuntas (conferências,
seminários, reuniões) sobre temas de pesquisa e interesse comum.

Relator: JOSÉ ÂNGELO SILVEIRA ZUANAZZI
08. IAP-000983 – Parecer n° 239/2019
Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a UFRGS, através da Faculdade de
Ciências Econômicas, e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura - FAO, objetivando reforçar laços de cooperação mútua e de
estabelecer futuramente um ou mais acordos específicos, nos seguintes campos:
intercâmbio de pessoal entre as duas Instituições; atividades de ensino e
aprendizagem incluindo programas que levem à diplomação; troca e
desenvolvimento conjunto de documentos e material de pesquisa; coordenação
pelos respectivos departamentos de ações conjuntas ou colaborativas de projetos
de pesquisa; estratégia conjunta para dar seguimento a ODS especialmente
vinculados a sistemas alimentares sustentáveis, desenvolvimento territorial,
relações urbano-rurais e alimentação saudável; investigação aplicada, estudos e
materiais relacionados com os temas anteriores; eventos com universidades,
cooperativas, governos (locais, nacionais e internacionais), organizações da
sociedade civil e agências de cooperação internacional relacionadas aos temas
acima mencionados e estímulo à cooperação entre universidades e organizações
do sistema ONU, comprometidos com os SDGs.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
09. IAP-000809 – Parecer n° 240/2019
Acordo de Cooperação a ser celebração entre a UFRGS, através do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, e a Associação Angolana de Ciência Política AACP, Angola, objetivando cooperação acadêmica e científica através do
intercâmbio de pesquisadores, professores e estudantes. Estas colaborações serão
regidas por acordos específicos a serem estabelecidos entre as instituições
parceiras e terão a forma de aditivos deste acordo de cooperação. As colaborações
científicas poderão, também, materializar-se na forma de estruturas como centros
de estudos, bibliotecas e publicações conjuntas sobre temas de reconhecida
relevância e interesse comum para os signatários do presente acordo.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
10. IAP-000707 – Parecer n° 241/2019
Convênio de Cooperação Acadêmica e de Investigação a ser celebrado entre a
UFRGS, através da Faculdade de Ciências Econômicas, e a Universidade da Costa
Rica, Costa Rica, objetivando impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento de
projetos conjuntos, o intercâmbio docente e estudantil, para promover as relações
e o benefício mútuo. A cooperação se realizará através das seguintes modalidades:
Projetos conjuntos de pesquisa, ensino e extensão; Intercâmbio de docentes e/ou
de outro integrante da equipe acadêmica ou da equipe administrativa e
Mobilidade de estudantes de graduação e de pós-graduação.
Relator: JOSÉ ÂNGELO SILVEIRA ZUANAZZI
11. IAP-000827 – Parecer n° 242/2019
Acordo de Colaboração Cultural e Científica entre a UFRGS e a Università Degli
Studi Firenze, Itália, objetivando implementar uma colaboração recíproca
inicialmente no setor concernente ao debate dos fundamentos da experiência
jurídica e da integração. A colaboração poderá desenvolver-se por meio de:
intercâmbios de visitas entre docentes e pesquisadores das Unidades promotoras
com o objetivo de desenvolver seminários, ciclos de aulas, congressos,
conferências; de desenvolver pesquisas em comum; de discutir experiências nos
setores de interesse comum etc.; intercâmbios de publicações e informações sobre

os setores específicos do presente acordo e sobre qualquer outro assunto
considerado útil; intercâmbio de estudantes para período de estudo e pesquisa e
outras atividades de formação; intercâmbio de pessoal técnico e administrativo.
Relator: JOSÉ ANGELO SILVEIRA ZUANAZI
12. IAP-000597 – Parecer n° 243/2019
Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a UFRGS, através da Faculdade de
Arquitetura, e a Oxford Brookes University, Inglaterra, objetivando apoiar o
contato direto e a cooperação entre seu corpo docente e o pessoal administrativo,
incluindo aqueles de suas unidades relevantes e de centros de pesquisa. Dentro
de áreas do conhecimento que são mutuamente aceitáveis, as seguintes formas de
cooperação serão buscadas: a) Atividades de Pesquisa conjunta; b) Atividades de
ensino conjuntas, bem como o desenvolvimento de novos cursos e programas de
treinamento; c) Visitas e intercâmbio de professores ou pessoal técnicoadministrativo, incluindo a coorientação de estudantes; d) Visitas e intercâmbio
de estudantes de graduação e pós-graduação para cursos e pesquisa; e) Troca de
informação e desenvolvimento conjunto de documentos e material de pesquisa; f)
Colaboração e participação em seminários, palestras, simpósios e encontros
acadêmicos.
Relator: JOSÉ ANGELO SILVEIRA ZUANAZZI
13. IAP-000924 – Parecer n° 244/2019
Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através da Escola de
Enfermagem, e a Universidade Nova de Lisboa, Portugal, objetivando propiciar o
desenvolvimento de atividades nos seguintes campos: Criar a Rede Ibero
Americana de Estudos e Pesquisas em Promoção da Saúde (RIEPPS); Promover
intercâmbios e estágios de professores, pessoal técnico-administrativo e
estudantes; Promover a realização de projetos de pesquisa conjuntos que
proporcionem oportunidades para publicações conjuntas; Programar atividades
acadêmico-científicas conjuntas, no âmbito do ensino, pesquisa e/ou extensão.
Relator: JOSÉ ANGELO SILVEIRA ZUANAZI
14. IAP-000660 – Parecer n° 248/2019
Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através da Faculdade de
Educação, e a Università Degli Studi di Cagliari, Itália, objetivando o
estabelecimento de um programa de intercâmbio de pessoal docente/investigador
e de estudantes.

OUTROS ASSUNTOS

Relatora: CLAUDIA WASSERMAN
15. 23078.512394/2019-64 - Parecer nº 212/2019
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas encaminha proposta de concessão de
título de Professor Emérito à professora CELI REGINA JARDIM PINTO.
Relatora: MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA
16. 23078.512169/2018-47 - Parecer nº 202/2019
Comissão Interna de Supervisão - CIS encaminha proposta de concessão de título
de Funcionário Emérito ao Técnico-Administrativo em Educação SILVIO
ROBERTO RAMOS CORRÊA.
Relator: JOÃO CESAR NETTO
17. 23078.524973/2019-50 – Parecer n° 245/2019
Autorização para abertura de concurso público para provimento de cargo na
classe A de professor adjunto A em regime de 40h/s, sem dedicação exclusiva, no
Departamento de Ciências Penais da Faculdade de Direito.
Relator: JOÃO CESAR NETTO
18. 23078.524368/2019-89 – Parecer n° 246/2019
Autorização para abertura de concurso público para provimento de cargo na
classe A de professor adjunto A em regime de 40h/s, sem dedicação exclusiva, no
Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito.
Relatora: SUSANA MARIA WERNER SAMUEL
19. 23078.522630/2019-51 – Parecer n° 249/2019
Autorização para abertura de concurso público para provimento de cargo na
classe A de professor adjunto A em regime de 40h, sem dedicação exclusiva, no
Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina.
Relator: CARLOS HENRIQUE VASCONCELLOS HORN
20. 23078.508384/2019-24 - Parecer nº 228/2019
Gabinete do Reitor encaminha Prestação de contas da UFRGS referente ao
exercício de 2018.
Parecer de Vista: FERNANDO HEPP PULGATI
Relator: CELSO GIANNETTI LOUREIRO CHAVES
21. 23078.531727/2018-73 – Parecer n° 210/2019
Proposta de Política de Governança, Gestão de Risco e Controles da UFRGS.
Relator: SERGIO DE MOURA MENUZZI
22. 23078.505594/2019-61 – Parecer n° 236/2019
Instituto de Letras encaminha proposta de concessão de título de Professor
Emérito à professora LEDA BISOL.

