
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM

Rua General Osório s/nº – Campus da Saúde – Rio Grande-RS – CEP
96201-900

Fone: (53) 32374605 e 32374604 Fax: (53) 32374603 E-Mail: eenf@furg.br

FURG

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 06/2015

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, 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, Bárbara Tarouco da Silva, Deise Ribeiro Aquino, Eloisa da
Fonseca Rodrigues, Fabiane Ferreira Francioni, Jamila Geri Tomaschewski Barlem,
Giovana Calcagno Gomes; Marlise Capa Verde de Almeida, Paula Pereira de
Figueiredo, Sibele da Rocha Martins e Stella Minasi de Oliveira. Participaram como
convidados os docentes Flávia Seles Oliveira, Aline Campelo Pintanel, Camila Daiane
Silva, Daiane Porto Gautério e Vera Lúcia de Oliveira Gomes. Foram justificadas a
ausências do conselheiro Edison Luiz Devos Berlem e das conselheiras Mara Regina
Santos da Silva, Aline Cristina Calçada de Oliveira, Marta Regina Cezar Vaz e Laurelize
Pereira Rocha. A presidente encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: 1.
Política de Extensão da FURG: A professora Giovana informou que a minuta da
resolução sobre a política de extensão da Universidade foi encaminhada por e-mail a
todos e passou a palavra para a Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Lúcia Nobre. Essa
referiu ter-se iniciado na Universidade um processo de integração curricular das
atividades de extensão. A extensão na FURG tornou-se política pelo Conselho
Universitário e por isso está sendo discutida nas Unidades Acadêmicas até julho, em
agosto e setembro será sistematizada e na MPU será realizado um seminário para
apresentar a proposta de Política de Extensão construída. A professora Giovana
questionou acerca dos 10% da carga horária das disciplinas serem de atividades de
extensão conforme a orientação do Plano Nacional de Educação. A pró-reitora referiu
que é preciso definir o que é extensão e que este conceito e definições ainda se
encontram em processo de construção. A professora Giovana apresentou à Pró-reitora
as iniciativas dos professores da EEnf em aderir à política de Extensão da FURG:
disciplina optativa de Extensão Universitária; possibilidade dos TCCs serem
desenvolvidos a partir de atividades de extensão e carga horária das disciplinas serem
compostas com atividades de extensão discriminadas nos Planos de Ensino. No
entanto, algumas disciplinas ainda encontram dificuldades em desenvolver ações de
extensão em conjunto com suas atividades. Solicitou à Pró-reitora reitora a revisão da



forma como são emitidos os certificados de extensão, sugerindo que os mesmos
possam ser gerados no Sistema FURG como atualmente o é hoje os de pesquisa,
ensino e monitoria. A Pró-reitora argumentou que um dos instrumentos para a
implantação da política na FURG diz respeito exatamente à certificação e registro
acadêmico, sendo que este item está sendo estudado. 2. Política de Comunicação
Social na FURG: estiveram presentes à reunião o jornalista Willi e a jornalista Rosane
para discutir com o grupo a criação da política de comunicação da FURG. Referiu que
há um grupo formado por 11 pessoas de várias Unidades Acadêmicas para criar um
modelo comunicacional que dialogue com todos os setores da Universidade. Referiu
que hoje a Assessoria de Imprensa, a rádio FURG e a TV FURG estão ligadas à Pró-
reitoria de extensão. Relatou que está sendo elaborado um documento que deve ser
apreciado por todos e solicitou contribuições para a construção final do documento.
Referiu que em junho haverá uma consulta sobre os meios de comunicação da FURG e
pediu a participação de todos nessa construção. 3. Aprovação da ATA 05/2015 do
Conselho da Escola de Enfermagem: A presidente relatou que a Ata foi
anteriormente encaminhada aos conselheiros por e-mail e que retornou sugestão de
alteração por parte da professora Sibele. Tal alteração foi lida pela presidente e o
documento foi aprovado com a abstenção da professora Deise Aquino. 4.
Homologação do Resultado do Concurso para professor 40h-DE da Escola de
Enfermagem: Tendo em vista que a presidente da Banca Examinadora da referida
seleção, professora Nalú Kerber, encontra-se em um congresso em São Paulo a
professora Giovana passou a palavra à professora Adriana Dora da Fonseca, membro
da Comissão. A mesma relatou que se inscreveram para a seleção quinze candidatos,
e que todas as inscrições foram homologadas e participaram da prova escrita. Destes
seis candidatos foram aprovados e participaram da prova didática, os quais quatro
foram aprovados e passaram para a fase seguinte, o exame de títulos. Após o exame
de títulos e cálculos das médias finais com seus respectivos pesos, as candidatas
obtiveram as seguintes notas: Daiane Porto Gautério Abreu 6,50, Jamila Geri
Tomschewski Barlem 6,25, Laurelize Pereira Rocha 6,08 e Camila Daiane Silva, nota
5,01. O resultado final foi homologado pelos conselheiros. 5. Progressão Funcional da
Professora Geani Farias Machado Fernandes: A professora Giovana apresentou o
despacho do processo 23116.003844/2015-03, de Progressão Funcional da Professora
Geani Farias Machado Fernandes, da classe de Adjunto para Associado. Referiu que a
banca permanente formada pelas professoras Vera Lúcia de Oliveira Gomes
(Presidente), Adriana Dora da Fonseca e Marlene Teda Pelzer, após avaliação atribuiu
a seguinte nota à professora 159,9, sendo aprovada sua promoção. A decisão da
comissão foi homologada pelos conselheiros. 06. Alteração Curricular RIHMAS: A
professora Giovana passou a palavra para a professora Aline Campelo Pintanel. A
professora relatou que a RIMHAS estava organizada em Eixos, Núcleos e Grupos
temáticos havendo a necessidade dos conteúdos serem organizados em disciplinas
para que os professores possam colocar no sistema as notas e presenças dos
residentes e terem sua carga horária computada no RAD. O Núcleo Docente
Assistencial Estruturante das residências trabalhou durante todo o ano de 2014 para
definir disciplinas comuns às duas residências de forma a otimizar o trabalho dos
professores. Após passou aos professores a proposta de organização da grade
curricular em disciplinas para melhor visualização. Após discussão e sugestão da
integração da carga horária do núcleo específico às disciplinas práticas do segundo ano



as alterações curriculares foram aprovadas. 7. Alteração Curricular RMSF: A
professora Giovana passou a palavra para as professoras Daiane e Sibele que
referiram que a grade curricular da residência foi alterada de forma semelhante à da
RIMHAS, sem alteração da carga horária total da residência. Passaram aos professores
a proposta de organização da grade curricular em disciplinas para melhor visualização.
Após discussão as alterações curriculares foram aprovadas. 7. COMPESQ: A
professora Giovana passou a palavra para a enfermeira Marlise Capa Verde de
Almeida, que apresentou os seguintes projeto de pesquisa, já aprovados pelo
COMPESQ: O uso de plantas medicinais por idosos atendidos por unidade básica de
saúde da família do extremo sul do brasil da Residente Maria Eduarda Santos, sob
orientação da professora Aline Cristina Calçada de Oliveira; Letramento funcional em
saúde de pessoas idosas em uma unidade básica de saúde da família da Residente
Nídia Farias, sob orientação da professora Daiane Porto Gautério e Cateter Central de
Inserção Periférica (PICC) em pacientes adultos em um hospital universitário do sul do
Brasil da residente Leila de Lima Corrêa, sob orientação da professora Laurelize
Pereira Rocha . Assuntos Gerais – Informes: a) GRADUAÇÂO: A professora Giovana
passou a palavra para a Coordenadora da Graduação, professora Jamila, que informou
que no dia 12 de junho ocorrerá a prova teórica da oitava e nona séries e solicitou aos
professores questões. Ficou decidido que enviará email aos coordenadores das
disciplinas para solicitar as questões. Referiu, também, que está negociando os
horários das disciplinas com os professores e solicitou que procurem a coordenação
para fecharmos no menor tempo possível a grade de horários. B) COREMU: A
professora Giovana passou a palavra para a professora Sibele, presidente da COREMU,
que informou que a próxima reunião será no dia 12 de junho e que espera, com a
aprovação das mudanças curriculares pelas três Unidades Acadêmicas (EEnf, ICHI e IE)
dar início ao processo de mudança curricular das residências junto ao COEPEA e à
PROPESP. Referiu, também, a necessidade de reconfiguração do Núcleo Assistencial
Estruturante que terá como tarefa, neste ano, acompanhar as mudanças curriculares
que foram realizadas. A professora Giovana informou ainda que na semana passada o
professor Luiz Fernando se apresentou a RIMHAS como professor substituto do Curso
de Educação Física e que fará o acompanhamento dos residentes como docente,
mantendo no turno da manhã sua atividade como preceptor no HU. 8. ASSUNTOS
GERAIS: o professor Cesar referiu que participou da reunião do NUMESC da
Secretaria Municipal da Saúde. O NUMESC além de congregar o antigo NEPE que
registrava os projetos realizados na Rede tem por missão elaborar o Plano Municipal de
Saúde Coletiva. Solicitou que quem realiza atividades de ensino e educação na
comunidade envie para a direção da EENF ou para ele o nome da disciplina e a
comunidade atendida. A EENF está, também, representada no NUMESC pela
professora Daiane Porto Gautério. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião
e lavrada a presente ata.

Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes
Presidente
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