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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

A Comenda Porto do Sol é uma das mais importantes honrarias concedidas pelo 
Legislativo Municipal para pessoas físicas ou jurídicas que, com atuação pública em área do 
conhecimento humano, tenham-se destacado e contribuído para o desenvolvimento do Município 
de Porto Alegre. 

Nesse sentido, nada mais justo do que homenagearmos uma das mais importantes 
instituições públicas de educação em nível superior de nossa Cidade. 

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre foi criada em 8 de 
dezembro de 1953, a partir da iniciativa da Arquidiocese de Porto Alegre, tendo o arcebispo 
Metropolitano Dom Vicente Scherer decretado o início da história dessa instituição que, ao 
longo do tempo, tornou-se um dos estabelecimentos de ensino mais importantes do País na área 
de pesquisa e formação em saúde.  

Autorizada a funcionar em 28 de janeiro de 1961, a instituição iniciou suas 
atividades em março do mesmo ano com o nome de Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre. Foi reconhecida pelo Decreto Federal nº 54.234, de 2 de setembro de 1964, e autorizada 
a funcionar como fundação de direito privado por força do Decreto-Lei nº 781, de 22 de agosto 
de 1969. 

No início uma escola médica isolada, a então Faculdade Católica de Porto Alegre 
se fortaleceu a partir do seu alto nível técnico científico. Em 1980, reconhecendo a importância 
da instituição, o Governo Federal, por meio da Lei nº 6.891, de 11 de dezembro de 1980, iniciou 
o processo de federalização da instituição. A partir disso, ganhou o nome de Fundação Faculdade 
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, transformando-se em fundação pública por força 
da Lei Federal n° 7.596, de 10 de abril de 1987. 

Em 2008, durante a gestão no Governo Federal do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, a antiga Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre transformou-se na Fundação 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fato que tem por objetivo ampliar 
os seus horizontes, a oferta de ensino, os projetos, as pesquisas e a produção científica por ela 
desenvolvida. 

Inicialmente, a instituição concentrou-se na oferta do curso de graduação de 
Medicina. Porém, foi em 1964 que a antiga Faculdade Católica passou a demonstrar mais 
claramente a sua vocação na busca da qualificação cada vez maior do ensino médico. Em 1968, 
implementou seus primeiros cursos de pós-graduação lato sensu.  

Vinte anos depois, em 1988, a instituição iniciou a oferta de cursos de pós-           
-graduação stricto sensu, em nível de mestrado, seguido posteriormente pelo doutorado.  

A partir de 2004, ampliou sua atuação e passou a dedicar-se mais amplamente à 
área médica, ofertando os cursos de graduação em Nutrição e Biomedicina. Em 2007, foi 
implementado o curso de Fonoaudiologia e, em 2008, o curso de Psicologia. 

Como podemos observar a partir da sua história, a hoje denominada Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre está em expansão e qualificação desde aquele 
março de 1961, quando iniciou suas atividades. 
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Hoje, oferece ao todo dez cursos da área de ciências da saúde em nível de 
graduação: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, 
Medicina, Nutrição, Psicologia e Toxicologia Analítica. Possui treze cursos de pós-graduação 
lato sensu, abrangendo as seguintes especialidades: cancerologia, dependência química, 
dermatologia, engenharia clínica, ginecologia oncológica, ginecologia infanto-juvenil, nefrologia 
adulto, nefrologia pediátrica, neurologia adulto, neurologia pediátrica, pneumologia, 
reumatologia e saúde da família. Também possui três programas de pós-graduação stricto sensu, 
em ciências da saúde, hepatologia e patologia e um programa de residência médica, integrado 
com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e com o Hospital Materno-Infantil Presidente 
Vargas, que abrange vagas em 48 especialidades em saúde. 

Além disso, o programa de produção científica da Universidade abrange 29 
importantes grupos de estudos, que atuam em fisiologia, educação à distância no ensino das 
áreas da saúde, carcinogênese humana, cirurgia de fígado via biliar e pâncreas, poluição e efeitos 
biológicos, transporte hepático, fígado, andrologia e urologia clínica e experimental, educação e 
informação em saúde, urologia, prevenção de câncer de próstata, ginecologia oncológica, 
otorrinolaringologia pediátrica, endoscopia terapêutica, doenças respiratórias agudas e crônicas 
da infância, genética humana, neurociência comportamental, Diabetes Mellitus, neurociência 
clínica e experimental, nutrição, imunopatologia – transplantes e reprodução humana –, 
neuroendocrinologia, gestação de alto risco e medicina fetal, cirurgia torácica, epidemiologia e 
resistência dos principais microorganismos causadores de infecções hospitalares e comunitárias 
no Rio Grande do Sul, doenças dermatológicas, aspectos moleculares na caracterização e 
tratamento de doenças multifatoriais, neurociências, transplante renal pediátrico. Grupos que 
resultaram numa vasta produção científica que busca contribuir para o desenvolvimento das 
ciências médicas em nosso País. 

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre é considerada a 
segunda mais qualificada universidade brasileira, segundo o índice geral de cursos divulgado 
pelo Ministério da Educação em 2008, o qual avaliou a realidade de 173 universidades públicas e 
privadas. 

Pelo histórico e pela contribuição ao desenvolvimento humano e social na área de 
ciências da saúde que essa instituição pública federal de ensino superior, que completará 50 anos 
de funcionamento em março de 2011, merece o nosso reconhecimento.  

Por meio desta humilde e justa homenagem, propomos a concessão da Comenda 
Porto do Sol à Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, rogando 
aos nobres pares pela aprovação deste Projeto.  

 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2010. 
 
 
 
 
 

VEREADOR ALDACIR JOSÉ OLIBONI 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 
 
Concede a Comenda Porto do Sol à Fundação 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre – UFCSPA. 

 
 

Art. 1º  Fica concedida a Comenda Porto do Sol à Fundação Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA –, nos termos da Resolução nº 2.083, 
de 7 de novembro de 2007, e alterações posteriores. 

 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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