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Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na

sala 406 da Área Acadêmica do Campus Saúde, foi realizada reunião geral da Escola de

Enfermagem, sob a presidência do professor Edison Luiz Devos Barlem, com a presença dos

seguintes participantes lotados na Escola de Enfermagem: Aline Campelo Pintanel, Bárbara

Tarouco da Silva, Camila Daiane Silva, Carmen Carballo Dominguez, Carolina Domingues

Hirsh, Cesar Francisco Silva da Costa, Clecí de Fátima Enderle, Daiane Porto Gautério

Abreu, Daniela Menezes Galvão, Ederson Coelho Wyse, Eloísa Fonseca Rodrigues, Fabiane

Ferreira Francioni, Giovana Calcagno Gomes, Laurelize Pereira Rocha, Lisiane Ortiz Teixeira,

Mara Regina Santos da Silva, Marina Soares Mota, Marlise capa Verde Almeida de Mello,

Marta Regina Cezar-Vaz, Paula Pereira de Figueiredo, Rita de Cassia Andrade Louzada e

Stella Minasi de Oliveira. Justificaram ausência na reunião as professoras Janaína Sena

Castanheira, Liziani Iturriet Ávila, Hadã Wellington de Lima, Adriane Maria Netto de Oliveira,

Jamila Geri Tomascheski Barlem e Lenice Dutra de Sousa. As duas últimas professoras

manifestaram interesse em concorrer a uma vaga no Conselho. O Diretor da Escola de

Enfermagem encaminhou o assunto da pauta: 1) Renovação do Conselho da Escola
de Enfermagem: O professor Edison informou que o mandato de dois anos do Conselho

da Escola de Enfermagem encerrará no dia 27/09/2017, por isso há necessidade de uma

votação para definir os novos membros do Conselho pelos próximos dois anos a partir de

vinte e oito de setembro. Explicou passou a palavra à professora Gionara, que apresentou

todos os tópicos que compunham a referida proposta de reestruturação da RIHMAS, cujos

principais destaques seriam: proposição de uma gestão compartilhada da Residência entre

IE, ICHI e EENF; disponibilidade da professora Vera Torres em assumir a Coordenação da

RIHMAS;



PASSOU A PAinformou que o referido

documento fora encaminhado a todos via e-mail juntamente com a pauta desta Reunião e

que não retornaram sugestões de alteração. Após colocou o item em votação e a Ata foi

aprovada por todos. 2. Substituição da conselheira Laurelize Pereira Rocha: O presidente

mencionou que em virtude da eleição da professora Laurelize Pereira Rocha como

Coordenadora do Curso de Enfermagem, a mesma tem direito a uma vaga fixa no Conselho

em função do cargo, portanto sua vaga anteriormente ocupada como docente fica disponível.

Sendo assim, solicitou manifestação de interessados em ocupar tal vaga. Manifestaram

interesse as professoras Daiane Porto Gautério Abreu e Marina Soares Mota. Logo em

seguida, antes de haver votação, a professora Daiane declinou da possibilidade, ficando a

vaga preenchida pela professora Marina, com o aval de todos os conselheiros.

3. Participação da professora Mara Regina Santos da Silva no Groupe International de
Reserches Enfants Familles ET Vulnérabilités: O presidente a palavra para a professora

Mara, que referiu que sua participação Groupe International de Reserches Enfants Familles

ET Vulnérabilités foi oficializada, bem como referiu que o projeto se dedicará a divulgação de

pesquisas, contando com uma verba de trezentos mil euros. O professor Edison enalteceu a

participação da professora Mara no referido grupo, bem como ressaltou sua importância para

a internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. 4. Homologação
dos resultados do processo de alteração de regime de trabalho da professora Aline
Pintanel para 40h-DE: O presidente passou a palavra para o professor Cesar Francisco

Silva da Costa, presidente da comissão responsável pela referida alteração de regime de

trabalho, que apresentou o processo contendo o plano de trabalho apresentado pela

professora Aline, e mencionou que o mesmo cumpriu todas as exigências legais, portanto a

solicitação foi aprovada pela Comissão e dependia agora da aprovação do Conselho. Sendo

assim, os conselheiros aprovaram a alteração de regime de trabalho da professora Aline

para quarenta horas com dedicação exclusiva. 5. Afastamento do país da professora
Stella Minasi de Oliveira: O professor Edison passou a palavra para a professora Stella,

que relatou seu interesse e solicitação em participar de Congresso na cidade de Murcia, na

Espanha, apresentando dois trabalhos, bem como após o referido evento ter encontros

presenciais com sua orientadora de Doutorado, com o objetivo de dar continuidade às

pesquisas que vem desenvolvendo, as quais são importantes para o critério de

internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Após apresentação,

os conselheiros aprovaram a solicitação de afastamento pelo período de dezoito a vinte e

nove de setembro do presente ano. 6. Contribuições da Escola de Enfermagem para a



Política de internacionalização e Política Linguística na FURG: O presidente informou

que houve solicitação da Reitoria no sentido de encaminhar contribuições para as resoluções

a respeito da institucionalização da política linguística e da política de internacionalização da

Universidade, até a próxima quarta-feira. Bem como informou que os textos a respeito do

assunto foram encaminhados aos técnicos e professores juntamente com a pauta dessa

reunião, destacando a importância da participação da Escola na criação dessas políticas. 7.
Projetos: a) COMEX: O presidente passou a palavra ao professor Cesar Francisco Silva da

Costa, que apresentou o relatório do projeto Sinaleira da Amamentação: promovendo o

aleitamento materno na maternidade do HU, de responsabilidade da enfermeira Eloísa da

Fonseca Rodrigues. Apresentou também o projeto Assistência de enfermagem a saúde

muscular de adultos trabalhadores, de responsabilidade da enfermeira Marlise Capa Verde

Almeida de Mello. b) COMPESQ: O presidente passou a palavra para a enfermeira Marlise,

que apresentou os seguintes projetos já aprovados no Comitê de Pesquisa: Representações

sociais de universitários, moradores da casa do estudante: violência nas relações afetivo-

sexuais, de responsabilidade da professora Daniele Ferreira Acosta; A escolha pelo parto

normal: motivação das mulheres, de responsabilidade da professora Fabiane Ferreira

Francioni e Dimensão socioambiental e atenção básica no Sul do Brasil: saúde do

servidor/trabalhador, riscos, acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de

responsabilidade da professora Marta Regina Ceszar-Vaz. INFORMES: A Coordenadora do

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, professora Giovana Calcagno Gomes,

informou que a comissão interna responsável peloPrêmio Capes de Teses realizou a

avaliação das teses dos doutores Camila Daiane Silva, Gabriele Schek, Silvana Cogo e

Stella Minasi de Oliveira. Após avaliação em conformidade com os os critérios do edital, foi

escolhida e inscrita para concorrer nacionalmente a tese da doutora Silvana Bastos Cogo. A

professora informou, ainda, que está aberto o Edital para o prêmio CAPES INTERFARMA.

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, a qual após lida será submetida à

homologação dos conselheiros.

Prof. Dr. Edison Luiz Devos Barlem
Presidente
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