PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSUN DE 22/11/2019
SESSÃO Nº 1309

INTERAÇÃO COM O SETOR PRIVADO

Relatora: SUZI ALVES CAMEY
01. IAP-000708 – Parecer n° 258/2019
Termo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através da Escola de
Engenharia, e a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, com a interveniência da
Fundação Empresa-Escola de Engenharia da UFRGS - FEEng, objetivando o
desenvolvimento do Projeto intitulado "OTIMIZAÇÃO DE ENSAIOS DE
TENACIDADE A FRATURA PARA ECA DE DUTOS RÍGIDOS SUBMARINOS II"; e
Termo de Compromisso a ser celebrado entre a UFRGS e a FEEng 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 necessário à execução do Projeto em nome da UFRGS.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
02. IAP-000904 – Parecer n° 260/2019
Contrato de Prestação de Serviços a ser celebrado entre a UFRGS, através do
Instituto de Pesquisas Hidráulicas, e o Município de Santa Rosa, com
interveniência da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - FAURGS, objetivando a realização de estudos, pareceres, laudos e alteração
de dados que se fizerem necessários para revisar e atualizar o Plano Municipal de
Saneamento Básico, adequando-o à Lei Federal n.° 11.445, de 2007, e demais
legislações vigentes.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
03. IAP-000886 – Parecer n° 263/2019
Termo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através da Escola de
Engenharia, e a Petroleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, com a interveniência da
Fundação Luiz Englert - FLE, objetivando a união de esforços para o
desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "Maximização da Capacidade de
Tratamento de Água Produzida Mediante Tratamento Químico não Convencional";
Termo de Compromisso a ser celebrado entre a UFRGS e a FLE colocando a
obrigatoriedade de a Fundação prestar contas à UFRGS paralelamente à
prestação de contas devida à PETROBRAS; e Termo de Compromisso a ser
celebrado entre a UFRGS e a FLE autorizando a Fundação a proceder a
importação de bens e serviços necessários a execução do projeto.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
04. 23078.022984/2016-57 – Parecer n° 264/2019
Quinto Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRGS, através do Instituto
de Psicologia, e a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do

Sul - FAURGS, objetivando a conjugação de esforços para o desenvolvimento do
"Projeto de Desenvolvimento Institucional do Instituto de Psicologia". O presente
Termo Aditivo objetiva prorrogar a vigência do Convênio original até 17/08/2020.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
05. 23078.008067/2018-21 – Parecer n° 265/2019
Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a UFRGS, através do Instituto de
Artes, e o Instituto Zoravia Bettiol - IZóB, objetivando a realização de projetos e
atividades em áreas de interesse comum, artes plásticas e geografia, através de
atividades como: organização, programação, implementação e avaliação de
programas e projetos de pesquisa, ensino e extensão; realização de eventos
científicos e culturais; edição de publicações de interesse científico e cultural;
cooperação técnica, científica, cultural, administrativa e de pessoal; e realização
de estudos, projetos, consultorias, assessorias, concursos, cursos, treinamentos,
estágios, serviços especializados e outras atividades julgadas necessárias e de
interesse das partes.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
06. 23078.200853/2018-89– Parecer n° 266/2019
Protocolo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através do Instituto de
Pesquisas Hidráulicas, e a Hidrológica - Desenvolvimento em Engenharia Hídrica,
objetivando estabelecer as condições básicas para cooperação, com objetivo de
promover o desenvolvimento de ambas as instituições, através de atividades de
interesse comum nas áreas do ensino, pesquisa, extensão, consultoria e
aprendizado; e Termo de Permissão de Uso de Espaço Público a Título Gratuito a
ser celebrado entre a UFRGS e a Hidrológica - Desenvolvimento em Engenharia
Hídrica objetivando a permissão de uso de uma sala, com mobiliário, para
instalação da empresa Hidrológica - Desenvolvimento em Engenharia Hídrica,
localizada no IPH da UFRGS.
Relatora: ÂNGELA FERNANDES DA SILVA
07. 23078.028321/2015-65– Parecer n° 267/2019
Segundo Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRGS, através do
Instituto de Psicologia, e a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - FAURGS, objetivando a conjugação de esforços para o
desenvolvimento do Projeto Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão
Inovadora em Educação em Saúde Coletiva. O presente Termo Aditivo objetiva
prorrogar, até 31 de janeiro de 2020, o prazo de vigência do Convênio original,
alterar o valor global do Convênio, bem como alterar a Cláusula Quinta - Dos
Custos Operacionais.
Relatora: ÂNGELA FERNANDES DA SILVA
08. 23078.202975/2015-67– Parecer n° 268/2019
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato de Prestação de Serviços celebrado
entre a UFRGS, através do Instituto de Química, e a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, objetivando a execução dos Programas de
Monitoramento da Qualidade de Combustíveis e de Lubrificantes na região Sul. O
Presente Termo Aditivo objetiva prorrogar, por mais 30 meses, a partir de
09/04/2019, o prazo de vigência do Termo original, alterar a Cláusula Terceira do Valor, alterar a Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária, bem como incluir
Cláusula - da Legislação; e Quinto Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a
UFRGS, através do Instituto de Química, e a Fundação de Apoio da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS, objetivando a realização do Programa de
Monitoramento da Qualidade de Combustíveis e de Lubrificantes na Região Sul
(Lote 06 - RS). O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar, por mais 30 meses, a
partir de 09/04/2019, o prazo de vigência do convênio original, alterar o valor
global do Convênio original, bem como alterar a Cláusula Quinta - dos Custos
Operacionais.

INTERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
09. IAP-000742 – Parecer n° 251/2019
Convênio Marco de Colaboração a ser celebrado entre a UFRGS e a Universidade
de Vigo, Espanha, objetivando promover a cooperação e colaboração para o
desenvolvimento científico e tecnológico, buscando a aplicação prática do
conhecimento em benefício da sociedade. Entre estas atividades, mas não
limitadas a elas, são mencionadas as seguintes: Desenvolvimento de projetos de
pesquisa; Organização e realização de todos os tipos de atividades acadêmicas,
tais como cursos, conferências, simpósios ou seminários; Apoio a pesquisadores e
estudantes; Intercâmbio de publicações, trabalhos de pesquisa e qualquer tipo de
material acadêmico que possa ser de interesse; Intercâmbio e colaboração em
todos os tipos de projetos culturais de interesse comum; Promoção da igualdade
de oportunidades entre mulheres e homens em todas as áreas da sociedade;
Mobilidade de estudantes e docentes; e Convênio Específico de Colaboração a ser
celebrado entre a UFRGS e a Universidade de Vigo, Espanha, objetivando o
intercâmbio de estudantes.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
10. IAP-000843 – Parecer n° 259/2019
Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a UFRGS, através da Escola de
Administração, e a Universidad EAFIT, Colômbia, objetivando reunir esforços
para a organização, coordenação e execução de atividades e projetos acadêmicos,
de pesquisa e comerciais de interesse comum por intermédio do intercâmbio de
docentes, técnico-administrativos em educação e estudantes, assegurando o
máximo aproveitamento dos recursos humanos e materiais de que dispõem.

OUTROS ASSUNTOS
Relator: CELSO GIANNETTI LOUREIRO CHAVES
11. 23078.531706/2019-39 – Parecer n° 269/2019
Professor RUI VICENTE OPPERMANN, Magnífico Reitor, solicita autorização para
afastamento do país no período de 06 a 14 de dezembro p.v, inclusive trânsito,
com a finalidade de participar, no período de 09 a 10, da Conferência
Internacional da Educação da Língua Chinesa de 2019, em Changsha (China),
com ônus Instituto Confúcio da UFRGS; e no período de 11 a 12, participar da
Reunião do Conselho do Instituto Confúcio na Universidade de Comunicação da
China, em Beijing (China), com ônus UFRGS (diárias).
Relator: JOÃO CESAR NETTO
12. 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
13. 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
14. 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
15. 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
16. 23078.505594/2019-61 – Parecer n° 236/2019
Instituto de Letras encaminha proposta de concessão de título de Professor
Emérito à professora LEDA BISOL.
Relator: CELSO GIANNETTI LOUREIRO CHAVES
17. 23078.024401/2015-41 – Parecer n° 253/2019
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO solicita
renovação de autorização para que a Fundação de Apoio da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul – FAURGS continue a apoiar o INMETRO nas atividades de
Apoio em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nos termos da
Portaria Interministerial nº 191/2012.

Relatora: ILMA SIMONI BRUM DA SILVA
18. 23078.001451/2018-01 – Parecer n° 256/2019
Recurso conta Decisão do Magnífico Reitor que negou pedido de reconsideração
do Professor Jairo Laser Procianoy referente ao processo nº 23078.001685/201760.
Relator: JOÃO CESAR NETTO
19. 23078.015657/2017-20 – Parecer n° 270/2019
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança - ESEFID solicita alteração de
seu Regimento Interno.

