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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 01/2016

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala 406

da Área Acadêmica do Campus 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: Adriana Dora da Fonseca, Bárbara Tarouco da Silva, Carmen Carballo Dominguez, César

Francisco da Silva Costa, Ederson Coelho Wyse, Edison Luiz Devos Barlem, Fabiane Ferreira

Francioni, Jamila Geri Tomaschewski Barlem, Janaina Sena Castanheira, Lenice Dutra de Sousa,

Marlise Capa Verde de Almeida, Paula Pereira de Figueiredo, Ricardo Cunha dos Santos e Sibele da

Rocha Martins. Falta justificada dos conselheiros Aline Cristina Calçada de Oliveira, Laurelize Pereira

Rocha, Marta Regina Cezar Vaz e Mara Regina Santos da Silva. Participaram como convidados

Diessica Roggia Piexak, Doris Helena Ribeiro Farias,Jaqueline do Espirito Santo Costa, Milene Costa

dos Santos e Stella Minasi de Oliveira. A presidente encaminhou os assuntos da pauta para apreciação:

1. Homologação da ata 11/2015: A professora Giovana informou que a Ata foi encaminhada

anteriormente por e-mail para avaliação e as sugestões acrescentadas. A Ata foi homologada. 2.

Substituição da professora Rosemary Silva da Silveira no Conselho: A professora Giovana

perguntou a todos se mais alguém quer concorrer à vaga, visto que a professora Stella Minasi de

Oliveira já manifestou interesse pela vaga. Não tendo mais interessados o nome da professora foi

aprovado por unanimidade no conselho. 3. Substituição da professora Rosemary Silva da Silveira

no NDE: A professora Diéssica Roggia Piexak se manifestou interessada na vaga. E não tendo mais

ninguém interessado o nome da professora foi aprovado pelos conselheiros. 4. Substituição da



professora Geani Farias Machado Fernandes na tutoria indígena do Acadêmico Ismael Cardoso

e tutoria indígena e quilombola das acadêmicas novas Lisiane Domingues e Kellen Amaral Costa:

A professora Giovana perguntou aos presentes quem teria interesse nas tutorias. A professora Diéssica

Roggia Piexak manifestou interesse na tutoria indígena do aluno Ismael Cardoso, subtituindo a

professora Geani. Foram nomeadas as professoras Lisiani Iturriet Ávila e Stella Minasi de Oliveira,

respectivamente, como tutoras docentes indígena e quilombola das acadêmicas novas. 5. Homologação

das inscrições no Concurso Edital 31/2015: A professora Giovana leu a lista dos nomes dos

candidatos: Fabiani Weis Ferreira, Simoní Saraiva Bordignon, Vânia Dias Cruz, Daiani Modernel

Xavier, Pâmela Kath de Oliveira Nornberg, Tânia Cristina Vasques, Daniele Ferreira Acosta, Camila

Daiane Silva, Marina Soares Mota, Heloísa Helena Zimmer Ribas Dias, Fernanda Demutti Pimpão

Martins, Patrícia Mirapalheta Pereira e Edaiane Joana Lima Barros. Todas as inscrições estavam de

acordo com o edital e foram homologadas por unanimidade. 6. Alteração da Comissão de Seleção do

Edital 31/2015: A professora Giovana colocou a necessidade de alteração da referida comissão por

motivo do professor Edison Barlém se achar impedido, visto que candidatos inscritos fazem parte de

suas relações pessoais. A professora Marta Regina Cezar Vaz disponibilizou-se a compor a Comissão

de Seleção. A substituição foi aprovada por unanimidade. 7. Alteração da Comissão de Seleção de

professor Substituto edital 03/2016: A professora Giovana referiu que ela não pode mais fazer parte

da Comissão por motivos de que uma das candidatas inscrita é sua orientanda e outra de suas relações

pessoais. A professora Liziani Iturriet Ávila também se considerou impedida por uma das candidatas

inscritas ser de suas relações pessoais. Após discussão, decidiu-se que a professora Fabiane Francioni

passaria de suplente à titular e foram aprovados os nomes das professoras Paula Pereira de Figueiredo

e Diéssica Roggia Piexak, como titular e suplente respectivamente, para compor a Comissão. 8.

Participação da Escola de Enfermagem nas atividades Março Lilás: A professora Fabiane

Francioni informou sobre o calendário das atividades do Março Lilás e convidou todos a participarem

das palestras, das promoções e Roda de conversa sobre autocuidado feminino que acontecerão no

decorrer do mês de março. 9. Obrigatoriedade de renovação da carteira do COREN: A professora

Giovana informou que o COREN-RS em concordância com a Resolução Cofen 475/2015 estabeleceu

que as carteiras de inscritos junto ao Conselho necessitarão ser renovadas a partir de 2010 com

vencimento em 2016. Sendo que a carteira vencida deve ser entregue junto com a renovação. As datas

das renovações estão na página do COREN. 10. Substituição da professora Nalú Kerber no Comitê

de Extensão: A professora Janaína Sena Castanheira colocou seu nome à disposição e os conselheiros

aprovaram por unanimidade. 11. Substituição da professora Deise Aquino no COMPESQ, no NDE

e na Comissão de Avaliação: A professora Giovana colocou o assunto para discussão. Após discussão



foram aprovados, o nome da professora Liziani Iturriet Ávila na Comissão de Avaliação e o nome da

professora Stella Minasi de Oliveira para compor o NDE e o COMPESQ. 12. Aprovação de projetos e

relatórios do COMPESQ e COMEX: COMPESQ - a enfermeira Marlize referiu que 03 projetos

foram avaliados e trazidos à apreciação do Conselho: “As inter-relações no processo de morte e morrer

em ambiente hospitalar” da Profª Valéria Lerch Lunardi e da Doutoranda Tânia Cristina Schafer

Vasques; “A relevância da atenção domiciliar a idosos dependentes: atuação da estratégia saúde da

família” do professor Cesar Francisco Silva da Costa e da Acadêmica Thavane Brum de llano e !

Cuidado ecossistêmico de enfermagem ao usuário de Transplante de Medula Óssea” da professora

Hedi Crecência e da doutorando Simone Nunes. COMEX: a professora Sibele encaminhou o seguinte

projeto à apreciação do Conselho: “Minicurso para estudantes de enfermagem acerca dos cuidados ao

pacientes pós-transplante renal e hepático” coordenado pela professora Diéssica Roggia Piexak. Todos

foram aprovados pelos conselheiros. Assuntos Gerais: a) A professora Giovana informou sobre a nova

rotina da Notificação de férias dos servidores. Todos receberam comunicação pelo Sistema com a

orientação de como imprimir, assinar e enviar a PROGEP. b) A professora Giovana informou que o

Memo Circular 01/PROPLAD 2016, normatiza Concessão de Diárias para cidade de Pelotas, Santa

Vitoria do Palmar, Chuí e São José do Norte. Não é devido o pagamento de diárias nos deslocamento

por se tratarem de municípios da mesma microrregião, salvo necessidade de pernoite comprovada pela

chefia. c) A professora Giovana informou sobre o calendário das disciplinas PTCC e TCC e colocou

que vai encaminhar por e-mail para todos. Quanto à Disciplina PTCC: em 18/03 deverá ocorrer a

entrega da carta de aceite do orientador para homologação na reunião do Conselho da Escola que

ocorrerá no dia 28/03/2016, em 22/04 deverá ocorrer a entrega da avaliação do processo de orientação

pelo orientador e pelo orientando, com nota e número de encontros para orientação, em 27/05 deverá

ocorrer a entrega da composição da banca em formulário próprio da disciplina, para homologação na

reunião do Conselho da escola no dia 30/05, em 03/06 os acadêmicos estarão liberados para as

qualificações, o dia 24/06 será o último dia para entrega da ata de qualificação e ficha avaliação dos

componentes das bancas e do orientador e até 30/06 os acadêmicos deverão encaminhar por e-mail a

versão final do PTCC com as correções sugeridas pela banca. Quanto à Disciplina TCC: em 22/04

deverá ocorrer a entrega da avaliação descritiva do processo de orientação pelo orientador, com nota e

número de orientações presenciais até o momento e a avaliação descritiva do processo de orientação

pelo acadêmico; 24/06 é o último dia para encaminhamento dos TCCs à banca examinadora, em 30/06

ocorrerá o evento de sustentação do TCC e os acadêmicos terão até 07/07 para entregar do TCC

corrigido (uma cópia impressa e uma cópia em CD-PDF). d) COREMU: a professora Sibele informou

que as matriculas dos novos residentes ocorrerão no dia 07 de março. Os mesmos terão acolhida junto



ao demais residentes, professores e preceptores na terça-feira dia 08 na sala 406. e) RMSF: a

professora Sibele informou que recebeu 04 residentes do Hospital de Clinicas de POA para Estágio de

Vivências na Unidade Básica São Miguel. Avaliou que foi muito bom para toda a equipe. f) RIMHAS:

A professora Fabiane Francioni informou que as residentes Cibele Valvassori Carvalho e Rita de

Cássia Prado da Mata, terminaram o período da residência, mas solicitaram prorrogação para o trabalho

de conclusão. Também informou que existe a previsão de que a preceptora de Psicologia entre em

licença gestante a partir do mês de maio e, até o momento, não temos solução para sua substituição. g)

PPGEnf: Foi informado que as aulas do PPGENF vão começar no dia 07 de março. f) DA: O aluno

Ricardo Cunha dos Santos, presidente do DA, informou que irá assumir a vaga de representante no

Conselho Municipal de Saúde. 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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