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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE 

ENFERMAGEM 

ATA 06/2013 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às quatorze horas  na 
sala 406 da área Acadêmica do Campus da Saúde, foi realizada reunião 
extraordinária 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, Bárbara Tarouco da Silva, Deise Ribeiro Aquino,  Eloisa da 
Fonseca Rodrigues, Edison Luis Devos Barlem, 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 
Regina Cezar Vaz, Marta  Riegert Borba, Paula Pereira de Figueiredo e Sibele da 
Rocha Martins. Faltas justificadas das conselheiras: Andreia Rosa da Silva, Stella 
Minasi de Oliveira e Vânia Dias Cruz. A presidente encaminhou os assuntos da 
pauta para apreciação: 1. Aprovação da Ata 05/2013 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. Aprovação da 
documentação para o Concurso Público professor 40h. – A professora 
Giovana Gomes passou a palavra para as professora Janaína Sena e Barbara 
Tarouco que apresentaram os dados e documentos que orientam a formação do 
processo para o concurso público. Tendo em vista IN 01/2013 
PROGEP/PROGRAD/PROPESP/PROEXC e memorando do dia 15 de maio 
indicando que os concursos devem ser realizados para doutores nas áreas com 
disponibilidade, decidiu-se pela realização de concurso para professores doutores. 
Em relação aos conteúdos do concurso discutiu-se pela inclusão de algumas 
temáticas e correção de outras. Foram feitos os ajustes necessários nos 
conteúdos conforme discussão e foram aprovados os conteúdos do Formulário de 
abertura de Edital e seu anexo, Tabela de pontuação de Títulos. A partir das 
alterações nos conteúdos discutiu-se a necessidade de que um dos professores 
externos fosse da área da Administração. A professora Janaina referiu que já 
foram convidadas para comporem a banca duas professoras da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, as professoras Simone Travi 
Canabarro e Ana Paula Scheffer Schell da Silva, respectivamente titular e 
suplente. A professora Marta Vaz referiu não achar adequado que os membros 
externos titular e suplente fossem da mesma instituição. Além disso, referiu que a 



professora Simone Travi Canabarro é da área da Saúde da criança já tendo 
professor da banca nessa área. A professora Giovana disse que já havia feito 
convite para as duas professoras da Universidade Federal de Ciências da Saúde e 
que achava constrangedor desconvidar uma das professoras. Além disso, referiu 
que apenas uma das professoras virá presencialmente para o concurso e que 
temos pressa na realização do concurso devido ao iminente término no contrato 
do professor Faiston. Após discussão pelos membros do Conselho foi sugerido o 
nome da professora Laura Guido da UFSM. Após leitura pelo professor Edison do 
currículo da professora decidiu-se por convidá-la para compor a banca. Caso a 
mesma não aceite será convidada outra professora da UFSM como suplente a 
Banca do concurso. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que 
após lida e discutida será aprovada.    
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