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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 

ATA 17/2017 

 
No dia vinte e três do mês de novembro de dois mil e dezessete, às onze horas, na sala 
Lashe da Área Acadêmica do Campus Saúde, foi realizada reunião extraordinária do 
Conselho da Escola de Enfermagem, sob a presidência do professor Edison Luiz Devos 
Barlem, com a presença dos seguintes conselheiros: Aline Campelo Pintanel, Bárbara 
da Silva Gama, Bárbara Tarouco da Silva, Carmen Carballo Dominguez, Cesar 
Francisco Silva da Costa, Giovana Calcagno Gomes, Jamila Geri Tomaschewski Barlem, 
Janaína Sena Castanheira, Laurelize Pereira Rocha, Lenice Dutra de Souza, Marina 
Soares Mota, Marlise Capa Verde Almeida de Mello, Marta Regina Cezar Vaz, Paula 
Pereira de Figueiredo e Stella Minasi de Oliveira. Justificaram ausência os conselheiros 
Camila Daiane Silva, Ederson Coelho Wyse e Fabiane Ferreira Francioni. Participaram 
como convidados os professores Diéssica Roggia Piexak, Luciano Garcia Lourenção e a 
servidora Lisiane Ortiz Teixeira, que secretariou a reunião. O presidente encaminhou o 
assunto da pauta: 1. Homologação da Ata N.º 015/2017 do Conselho da Escola de 
Enfermagem: O professor Edison informou 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 quatorze 
votos. 2. Homologação da Ata N.º 016/2017 do Conselho da Escola de Enfermagem: 
O presidente do Conselho relatou que o referido documento também fora encaminhado 
a todos via e-mail e que também não retornaram sugestões de alteração. Em seguida, 
colocou o item em votação e a Ata foi aprovada quatorze votos. 3. Aprovação do Edital 
Nº 08/2017- PPGENF: credenciamento de docentes permanentes e colaboradores: 
o diretor passou a palavra para o professor Luciano que relatou que ele, juntamente com 
as docentes Jamila e Marlise, elaborou o referido edital tendo como base o edital 
anterior.  O professor Luciano procedeu com a leitura do edital e declarou que diferente 
dos anos anteriores, o edital deste ano não é restrito para enfermeiros(as) doutores em 
enfermagem, podendo doutores de diferentes formações e de áreas correlatas 
participarem do processo. Ele continuou relatando que a tabela de pontuação é baseada 
nos dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior que, para 
o último quadriênio, apresentou como valor mínimo 300 pontos. O professor ressaltou 
também que a seleção dar-se-á pela análise da produção científica por meio de duas 
etapas classificatórias que são a avaliação do plano e a análise do currículo. Os 
docentes permanentes atuarão como orientadores do PPGENF ao passo que os 
colaboradores serão co-orientadores. O professor Édison indagou os presentes a 
respeito do edital e a professora Marta salientou que com o ponto de corte adotado de 
300 pontos, o perfil dos candidatos será de um Programa Qualis 4 ao passo que o foco 
deveria ser visar um Programa Qualis 6 e, consequentemente, candidatos com valores 
superiores a 300 pontos. A professora expressou também que a avaliação de artigos 



Qualis B3 é contabilizada apenas para discentes, não sendo aplicável esse critério na 
avaliação da produção científica dos docentes e, por isso, deveria ser retirado do edital. 
O professor Édison reinterou que 300 pontos é uma boa avaliação anual e a professora 
Marta completou informando que os 300 pontos são avaliados em conjunto com a 
inserção internacional, a atuação como revisor entre outros aspectos. Além disso, ela 
reforçou que para colaboradores, esta matriz não é utilizada. O professor Édison relatou 
que esta é apenas a segunda vez que um edital é utilizado para credenciamento e que o 
mesmo será otimizado com o tempo. A professora Jamila informou que a utilização da 
tabela de pontos surgiu da necessidade dos participantes em saber os parâmetros de 
avaliação. A professora Giovana reinterou que esse valor é baseado no último 
quadriênio e que, por isso, é passível de modificação com o tempo. O professor Édison 
informou que com este perfil de iniciantes dos candidatos, os docentes selecionados 
neste processo terão que aumentar expressivamente a sua produção após o 
credenciamento. A professora Marta completou relatando que, além disso, é necessária 
uma maior produção de artigos Qualis A1 de todos os docentes, independente se estes 
docentes forem ou não coautores entre si. A professora Giovana então noticiou, o que 
foi corroborado pela professora Marta, que é imperativo que existam no país pelo menos 
mais dois periódicos Qualis A1. A docente Giovana expressou em seguida que o edital 
permite que os docentes que pretendem se credenciar no PPGENF se programem para 
atingir, futuramente, a pontuação necessária. A professora Stella questionou se após 
quatro anos os professores colaboradores que tiverem pontuação necessária poderão 
tornarem-se diretamente docentes permanentes ou se os mesmos terão que participar 
de um novo processo de credenciamento. A professora Giovana respondeu que, caso 
um professor colaborador queira tornar-se permanente, o mesmo deve fazer uma 
solicitação para o COMPOS o qual avaliará o pedido. O professor Édison completou 
informando que esse credenciamento direto de colaborador para permanente deve ser 
realizado com parcimônia, considerando a quantidade de docentes permanentes do 
programa. A professora Marta expressou que o número de docentes permanentes 
sugerido é muito elevado e a professora Jamila respondeu que atualmente são treze 
docentes permanentes, mas outrora já foram dezessete. O professor Édison 
complementou relatando que alguns docentes permanentes já manifestaram interesse 
no desligamento do programa, mas que isto ainda não está concretizado. Após o 
exposto, o diretor colocou em votação o edital já sem a análise da produção científica 
Qualis B3 como critério de avaliação, o qual foi aprovado por treze votos e uma 
abstenção. 4. Pontos do Edital para o Processo Seletivo para Professor Substituto: 
O professor Édison iniciou apresentando os oito pontos do edital e salientou que, 
conforme a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), são necessários no mínimo cinco 
pontos. Ele salientou que com a licença da professora Aline e o afastamento da 
professora Deise, a área da saúde da criança ficará sem cobertura de um docente 
efetivo. Ele destacou também que o contrato das professoras substitutas Bianca 
Contreira de Jung, Carolina Domingues Hirsch e Jaqueline Espírito Santo da Costa 
encerram-se no final do ano e não podem ser novamente renovados. Além disso, com o 
retorno dos docentes cedidos para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH / HU-FURG), os contratos de mais três professoras substitutas também não 
serão renovados. A professora Jamila reinterou que as áreas relativas à saúde da 
criança e semiologia estarão descobertas e, por isso, os pontos do edital abrange esses 
dois tópicos. O presidente do conselho colocou o edital em votação o qual foi aprovado 
por unanimidade sem abstenções. 5. Confecção/Expedição de Certificados: O 
professor Édison noticiou sobre a escassez de recursos na Universidade e sobre o 
almoxarifado não estar atendendo a todos os pedidos de material da Escola, o que 
interfere na confecção e expedição de certificados. Ele expressou a necessidade de se 
procurar vias alternativas para a emissão desse material. A partir do registro do projeto 
no SIGPROJ, a expedição pode ser realizada via Sistemas, o que além de otimizar a 



gestão e recursos da Unidade, possibilita a autenticação eletrônica do material. O 
professor Édison sugeriu que para cada evento uma Comissão Organizadora seja 
formada ou que bolsistas dos projetos possam atuar no cadastro dos projetos e na 
confecção do material. Além disso, ele expressou que a Direção está à disposição para 
qualquer dúvida que se originem e que caso este processo não se apresente como 
eficiente, a Unidade discutirá novas formas de emissão. A professora Marta 
complementou informando que uma forma de otimizar a certificação e a gestão da 
Unidade como um todo é a utilização da Plataforma Moodle. A professora Jamila 
ressaltou a importância destes tipos de ações e que a execução dos cadernos de 
chamada via Sistemas também poderia ser implantada na Universidade. O professor 
Édison informou que a Direção entrará em contato com a Secretaria de Educação à 
Distância (SEAD - FURG) a respeito da Plataforma Moodle.  7.Projetos: O presidente 
passou a palavra ao professor César, que informou que o relatório do projeto intitulado 
“Projeto Clínica do pé diabético: prevenção e neuropatias de extremidades” de 
responsabilidade da professora Fabiane Ferreira Francioni está em análise pelo 
COMEX, com parecer favoráveis dos professores César e Janaína. O presidente do 
Conselho colocou o relatório em votação o qual foi homologado pelos conselheiros. 8. 
Informes: Graduação: A representante discente Bárbara Silva Gama destacou que a 
consulta pública sobre o mérito acadêmico está em análise e que ainda estão faltando 
os resultados do primeiro, quinto e nono semestre. A professora Jamila expressou a 
importância da realização da avaliação do docente pelo discente e solicitou aos 
docentes que incentivem a participação dos alunos no referido processo devido à baixa 
adesão dos discentes conforme relatório parcial da ProGrad. A docente Laurelize 
corroborou e completou informando que até o momento, a adesão deste ano é menor 
que a de 2016. PPGENF: A professora Giovana informou que o edital para professor 
visitante está com as inscrições abertas até o dia 03/12/2017, mas que apesar da 
divulgação realizada pelo PPGENF para diversas universidades, incluindo de outros 
países, até o momento nenhuma inscrição foi realizada e, por isso, solicita ampla 
divulgação. Ela informou também que a bolsa demanda social PAEC-OEA a qual visa à 
seleção de pós-graduandos estrangeiros, teve a inscrição de três participantes para o 
mestrado e um para o doutorado. Residências: Não houve informes. 9. Assuntos 
Gerais: A professora Lenice comunicou que no dia 27/11/17 a sala da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) está reservada para o atendimento 
especial de uma das participantes do concurso para docente que precisará amamentar 
e, por isso, necessita de um lugar reservado. O professor Édison informou que no dia 
12/12/2017, uma terça-feira, ocorrerá a confraternização de final de ano da Escola de 
Enfermagem, a qual está prevista inicialmente para ocorrer junto à AFURG Campus 
Carreiros. O professor César informou que o Rio Grande Yacht Club está reservado para 
a Escola. O professor Édison confirmou que a confraternização ocorrerá então no Rio 
Grande Yacht Club e solicitou que os presentes sugerissem valores para as 
contribuições individuais. A professora Marta sugeriu o valor de R$ 50,00 reais para 
abranger alimentação, bebida e sobremesa, o que foi corroborado pelos presentes. O 
presidente do Conselho ressaltou a importância da confraternização para a Unidade e 
destacou que este foi um ano de mudanças para a mesma. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos 
conselheiros. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Edison Luiz Devos Barlem 

Presidente 


