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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 

ATA 03/2013 

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e 

trinta minutos  na sala 406 da área Acadêmica do Campus da Saúde, foi realizada 

reunião ordinária do Conselho da Escola de Enfermagem, sob a presidência da 

professora Giovana Calcagno Gomes, com a presença dos seguintes conselheiros: 

Adalice Andrade Kosby, Adriana Dora da Fonseca, Aline Cristina Calçada de Oliveira, 

Andreia Rosa da Silva, Barbara Tarouco da Silva, Deise Ribeiro Aquino, Edison Luis 

Devos Barlem, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Fabiane Ferreira Francioni, Janaina Sena 

Castanheira, Lenice Dutra de Sousa, Mara Regina Santos da Silva, Mariângela Paes da 

Cunha de Magalhães, Marlise Capa Verde de Almeida, Marta  Riegert Borba, Marta 

Regina Cezar Vaz, Paula Pereira de Figueiredo, Stella Minasi de Oliveira, Sibele da 

Rocha Martins e Vania Dias Cruz. Participaram como convidados os professores: 

Cesar Francisco Silva da Costa e Rosemary Silva da Silveira. A presidente encaminhou 

os assuntos da pauta para apreciação: 1. Aprovação ATA 02/2013 CONEENF – A 

presidente relatou que a ata foi encaminhada aos conselheiros para análise prévia e que 

as sugestões foram incluídas. A ata foi aprovada por unanimidade. 2-Edital processo 

de eleição para Coordenação do Curso de Enfermagem – A presidente relatou que a 

regulamentação do processo eleitoral foi encaminhada aos professores da EEnf para 

análise previa não havendo nenhuma sugestão a ser incluída. No momento, foi sugerida 

a mudança da data da eleição do dia 03 de abril de 2013 para o dia 08 de abril de 2013 

para dar tempo dos possíveis candidatos se organizarem e divulgarem suas propostas 

aos professores e alunos. As datas da inscrição de chapas foram mantidas: do dia 26 ao 

dia 28 de março de 2013. Nesse momento, as professoras Lenice Dutra de Sousa e 

Bárbara Tarouco da Silva apresentaram a possibilidade de suas candidaturas em uma 

chapa. No entanto, a professora Lenice referiu que devido a compromisso assumido 

contido no plano de trabalho estabelecido para a troca de regime de trabalho para 40h 

Dedicação exclusiva, tal candidatura ficaria inviável. Os conselheiros concordam com 

a impossibilidade do cumprimento do plano de trabalho concomitante ao cargo de 

coordenação de curso e autorizam o cumprimento do mesmo após o fim do mandato, 

caso as colegas sejam eleitas. 3. Aprovação de relatórios e de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão – A professora Deise apresentou os seguintes projetos de pesquisa 

para aprovação do conselho: “Percepções de adolescentes de uma escola do extremo 

sul do Rio Grande do Sul acerca da violência”, da professora Vera Gomes; “Educação 

permanente como instrumento de transformação das práticas da equipe 

multiprofissional do centro cirúrgico”, da professora Janaina Sena Castanheira; 



“Procedimentos terapêuticos de enfermagem no contexto da dor: a percepção do 

paciente” da professora Rosemary Silva da Silveira; “Percepções dos profissionais de 

enfermagem quanto à implantação de terapias complementares em hospital 

universitário no extremo sul do país” e “A equipe de Enfermagem frente a situação de 

idosos que necessitam de cuidados paliativos”, da professora Marlene Teda Pelzer.    A 

professora Sibele apresentou dois projetos de extensão que foram anteriormente 

aprovados ad referendum: “Grupo educativo com puérperas”, da professora Nalú 

Kerber e “Promoção de Saúde na Atenção Básica, pelo emprego de plantas 

medicionais, no município do Rio Grande-RS” da professora Vera Gomes.  Lembrou 

que há projetos de 2012 que ainda não tiveram seus relatórios encaminhados para 

avaliação e solicitou aos professores que os encaminhem assim que possível. Todos os 

projetos foram aprovados por unanimidade.   4. Inclusão de novos membros no 

COMPESQ e aprovação do fluxo de projetos -  A professora Deise comunicou a 

substituição da professora Fabiane Francione pela professora Bárbara Tarouco no 

Comitê e o preenchimento da vaga discente pela doutoranda Priscila Arruda. Em 

relação ao fluxo dos projetos pelo Compesq houveram várias manifestações dos 

conselheiros. Discutiu-se ser o Compesq um órgão assessor da direção no sentido de 

verificar se o projeto em análise contém todas as etapas, se foi cadastrado na Propesp e 

se possui os documentos necessários para ser encaminhado ao CEPAS. Segundo o 

fluxo atual, anteriormente definido, os projetos devem qualificar, passar pelo Compesq 

e só então ser encaminhado ao CEPAS. Segundo alguns professores este processo tem 

causado atraso no início da coleta de dados em até dois meses. No entanto, foi 

lembrado que, segundo o INEP, não há a exigência que o projeto qualifique antes de ir 

para o CEPAS. Tendo em vista a grande diversidade de tipos de projetos de pesquisa 

(PTCC, Pibic, Bic, Multicêntricos, Guarda Chuvas, Revisões, financiados ou não) 

verifica-se a necessidade de fluxos diferentes para cada tipo de situação. Alguns 

projetos externos que possuem a participação de professores da EENF inclusive já 

passaram por comitês de outras instituições. Houve divergência quanto ao que o 

Compesq deve avaliar no projeto: a estrutura ou, inclusive, o teor. Discutiu-se que pode 

estar havendo uma superposição de ações entre este Comitê e o CEPAS, com tarefas 

sendo repetidas pelos dois. Verificou-se a necessidade de estabelecermos uma política 

de pesquisa na EENF com o fortalecimento nas linhas de pesquisa e dos grupos de 

pesquisa em que atuamos. Referiu-se a importância destes projetos e do trabalho do 

Comitê, tendo em vista que estes compõe a matriz da Escola.  Verificou-se a 

necessidade de termos uma decisão quanto ao fluxo dos projetos para os alunos da 

oitava série neste semestre, pois com o feriado o CEPAS antecipou sua reunião de 

março. Combinou-se que os projetos de PTCC que qualificaram agora passarão pelo 

Compesq ad referendum para serem rapidamente enviados ao CEPAS e passarão pelo 

Conselho da EENF na próxima reunião. Decidiu-se que na próxima reunião será 

apresentada uma proposta de fluxo dos projetos a serem seguidos. 5.Professores da 

EEnf que atuam na RIMHAS – A professora Giovana relatou a necessidade de se 

constar em ata os professores da EEnf que atuam na RIMHAS. São esses os 

professores: Jacqueline Sallete Dei Svaldi, a professora Stella Minasi, a professora 

Giovana Calcagno Gomes, a professora Vera Lúcia de Oliveira Gomes; a professora 

Adriana Dora da Fonseca, o professor Edison Luis Devos Barlem. A professora 

Rosemary Silva da Silveira ofereceu-se para atuar como tutora.  6. Apresentação da 

produção do último triênio do PPGEnf – A professora Giovana apresentou a 



produção científica do grupo de professores e dos discentes que atuam no PPGEnf. No 

último triênio foram publicados 222 artigos, sendo 16 em revista A1, 52 em A2, 77 em 

B1, 47 em B2, 02 em B3, 08 em B4, 11 em B5 e 05 em revistas sem qualis. Tendo em 

vista a dificuldade que é hoje conseguir publicar artigos em revistas qualificadas, a 

importância desta tarefa para a manutenção da nota 4 e possível ascensão para 5 de 

nosso programa e o esforço e comprometimento dispendido todos foram 

parabenizados. 7. Oferecimento de disciplina optativa “Doação e Transplante de 

Órgãos” - A professora Giovana apresentou a solicitação do professor Newton Primo 

de aprovação pelo Conselho dessa disciplina. A mesma pretende ser optativa para 

estudantes da FAMED e da EENF. Terá 30 horas semestrais, dividida em 15 encontros 

de duas horas. Os conteúdos serão ministrados por professores e convidados. Após 

considerações decidiu-se por solicitar ao professor um Plano de Ensino mais elaborado, 

ficando a decisão para a próxima reunião.  8. Processo de Licença do Prof. Cesar 

Costa. A professora Giovana referiu que foi negado o pedido do professor de licença 

para realização do doutorado, tendo em vista a indisponibilidade do mesmo ter um 

professor substituto. No entanto, os horários do professor foram organizados de forma 

que o mesmo possa cursar as disciplinas sem prejuízo. A professora Sibele referiu ter 

assumido as orientações de PTCR do colega. O mesmo ficará com um número menor 

de orientandos; a disciplina Promoção da Saúde, do Curso de Especialização em 

Gestão Ambiental, será coordenada pela professora Aline e a disciplina de Estudos da 

Saúde, do Curso de Educação Física, será assumida pelo professor Admir. 9. Plano de 

ação e PDI da EEnf.  A professora Giovana referiu que, em reunião de gabinete com a 

reitora, foi informada que logo após o recesso teremos que trabalhar para a elaboração 

do Plano de Ação Anual e o PDI para quatro e doze anos. O pró-reitor de planejamento 

virá até a Escola para orientar o trabalho. 10. Assuntos Gerais: a)Prorrogação 

contrato do prof. Faiston A professora Giovana referiu que o contrato do professor 

foi prorrogado por mais quatro meses. b) Alunos sob orientação da professora Vera 

Gomes PTCC – A professora Vera Gomes apresentou três projetos de Conclusão de 

Curso, solicita ao Conselho autorização para que os mesmos sejam apresentados, em 

sua versão final, em forma de artigo. “Violência Sexual registrada na Delegacia de 

Polícia para Mulheres no município do Rio Grande-RS” da discente Cristiane Lopes 

Amarijo; “Percepções de adolescentes de uma escola do extremo sul do Rio Grande do 

Sul acerca da violência” da discente Cristine Coelho Cazeiro; “Preservativo feminino: 

dificuldades de adaptação e estratégias para facilitar o uso rotineiro” da discente 

Jaqueline do Espirito Santo Costa. A solicitação foi autorizada pelos conselheiros. 

Informes: COREMU – A professora Sibele referiu ter havido reunião na sexta feira 

anterior para apresentação dos novos residentes integrados ao grupo. Residência em 

Saúde da Família - A professora Marta Borba referiu que a nova turma de Residentes 

da RSF iniciou suas atividades práticas na Unidade São Miguel e que o bloco teórico 

está sendo desenvolvido na quarta-feira à noite. Nada mais havendo a tratar foi lavrada 

a presente ata, que após lida e discutida será aprovada 

 

                             Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes  

                                                           Presidente                          


