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ATA 0112013

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e
trinta minutos 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:
Adriana Dora da Fonseca, Aline Cristina Calçada de Oliveira, Barbara Tarouco da
Silva, Deise Ribeiro Aquino, Edison Luis Devos Barlem, Eloisa da Fonseca Rodrigues,
Fabiane Ferreira Francioni, Jamila T. Barlem, Janaina Sena Castanheira, Lenice Outra
de Sousa, Mara Regina Santos Silva, Mariângela Paes da Cunha de Magalhães, Marlise
Capa Verde de Almeida, Marta Riegert Borba, Marta Cezar Vaz, Paula Pereira de
Figueiredo, Stella Minasi de Oliveira e Sibele da Rocha Martins. Justificaram ausência
os seguintes conselheiros: Adalice Andrade Kosby. Participaram como convidados os
professores: Cesar Francisco Silva da Costa, Helena Vaguetti, Jacqueline Sallete Deí
Svaldi, Maria José Chaplin e Vera Lúcia de Oliveira Gomes. A presidente encaminhou
os assuntos da pauta para apreciação: 1. Aprovação ATA 15 e 16/2012 CONEENF -
A presidente relatou que as atas foram encaminhadas aos conselheiros para análise
prévia e que as sugestões foram incluídas. Colocou em votação, sendo as atas n? 15 e 16
de 2012 aprovadas por unanimidade. 2. Substituição da representação no CONDIR,
Prof," Giovana.- A presidente relatou a necessidade de sua substituição no CONDIR
tendo em vista passar a ocupar a vaga de Diretora da Escola de Enfermagem neste
conselho. A professora Nalu Kerber que era suplente passou a titular e a professora
Jacqueline Sallete Dei Svaldi foi indicada pelo conselho como suplente. 3.
Homologação do Processo de Alteração de Regime de Trabalho de 40h para 40h
DE - A professora Vera Gomes, presidente da Comissão de Avaliação explicou aos
conselheiros os critérios utilizados para avaliação da solicitação de alteração de regime
de trabalho das professoras Lenice Dutra de Sousa e Sibele da Rocha Martis; Foi lido o
despacho registrado nos processos que ressaltaram os compromissos assumidos pelas
docentes com a Escola de Enfermagem. Ambos os processos foram homologados pelo
Conselho. 4. Substituição da prof. Maria José como Tutora indígena da
acadêmica Sheila Basso. - A presidente verificou junto aos conselheiros o interesse
pela tutoria. A professora Lenice candidatou-se a vaga sendo seu nome aprovado pelo
Conselho. 5. NDE - Projetos de Ensino. A professora Janaína Sena Castanheira
relatou que os projetos de ensino realizados pelos acadêmicos nas férias estavam
ocorrendo na mesma modalidade dos antigos estágios voluntários. No entanto, a forma



como são realizados é contraria a Lei do estágio e vem sendo questionada pelos
enfermeiros do HU. Referiu que após contato com a PROGRAD ficou definido que
cada professor deve responsabilizar-se por seu projeto junto aos alunos. Este assunto
ficou defin ido na Ata 15 de 2012 do Núcleo Docente Estruturante da EEnf. 6. Pedido
de licença para Doutorado - Prof. Cesar Costa - A presidente passou a palavra para
o professor Cesar que explicou aos conselheiros que, em vista de ter sido aprovado na
seleção do Curso de Doutorado em Enfermagem do PPGEnf/FURG esta solicitando
licença de um ano. Tendo em vista a possibilidade de contratação de um professor
substituto nesse período, e com essa condição, o conselho aprovou a solicitação do
professor. 7. Semana Riograndina e Brasileira de Enfermagem. A professora Vera
Gomes e o professor Edison Barlem, Coordenadores do evento comunicaram que o
evento esta sendo planejado para ocorrer em dois dias, na semana do início do 1°
período letivo de 2013. Sendo um dia à noite e no próximo dia manhã e tarde. 8. Novo
Sistema de diárias e passagens, SCDP para 2013. A presidente relatou que estão
chegando à Direção de Escola pedidos de diárias e passagens para participação de
professores em eventos. No entanto, os mesmo devem ser realizados através do
preenchimento dos anexos da Instrução Normativa n° 004/2012 encaminhado
previamente a todos por email. A Diretora ressaltou a necessidade de se obedecerem
aos prazos de 10 dias de antecedência para solicitação de diárias e passagens em âmbito
nacional e 15 dias para o internacional. Além disso, os professores ficam agora
responsáveis pela prestação de contas no prazo máximo de 05 dias após seu retorno. 9.
Disciplina PTCC e TCC. - A professora Vera Gomes agradeceu a colaboração de
todos na realização da apresentação dos TCCs no dia 25 de janeiro. Informou aos
conselheiros que as qualificações dos PTCCs estão liberadas, devendo os professores e
alunos preencherem suas solicitações em formulário próprio. Referiu que, a partir de
agora, essas serão abertas por um membro do NDE da EEnf. 10. Aprovação de
relatórios e de projetos de ensino, pesquisa e extensão. A professora Deise Aquino
solicitou aprovação de quatro projetos de pesquisa: Prof" Dr' Nalú Kerber. TÍTULO:
"Diagnóstico de saúde das mulheres em situação de prisão no Presídio de Rio
Grande/RS". PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Prof" Dr" Marta Regina Cezar-Vaz.
TÍTULO: "Natureza Humana da Força de Trabalho Masculina e Feminina: um estudo
com trabalhadores (as) em dois ambientes rurais do Rio Grande do Sul".
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Aline Oliveira. TÍTULOS: "Percepção de
Enfermeiros frente às mulheres que provocam aborto" e "Passagem de plantão:
percepção dos profissionais da Enfermagem". A professora Sibele Martins solicitou
aprovação de um relatório de extensão: TITULO: "Sinaleira da Amamentação:
promovendo o aleitamento matemo na maternidade do HU". Da Enfermeira Eloisa da
Fonseca Rodrigues. Todos foram aprovados pelos conselheiros. A professora Sibele
solicitou, ainda, que todos os professores que tenham projetos façam o relatório e
encaminhem ao Comitê até o dia 04 de fevereiro. 11. Alteração no fluxo e Regimento
do Comitê de Pesquisa da EEnf. A professora Deise Aquino relatou o novo fluxo que
os projetos de pesquisa devem seguir para avaliação pelo COMPESQ com vista a
organizar este processo. Foram feitas alterações no regimento do comitê, já
encaminhadas por email anteriormente, para todos os professores. Ficou determinado
que o novo fluxo proposto será avaliado por um período antes de ser aprovado. Neste
momento, a professora Fabiane Francioni solicitou ao Conselho sua dispensa do
COMPESQ por entender que, por compor o CEPAS/ FURG, estaria fazendo o mesmo



trabalho de avaliar os projetos de pesquisa duas vezes. Par não haver no Conselho outro
professor interessado em assumir o seu lugar ficou combinado que a Diretora da Escola
fará um levantamento dos professores da EEnf que não estão em outros Comitês e
Comissões e tentará negociar a substituição. Enquanto isso a professora Fabiane
Francioni continuará compondo o COMPESQ. Sobre a Composição acadêmica do
COMPESQ, a professora Deise referiu que o COMPESQ encontra-se sem o
representante acadêmico. Nesse momento a professora Sibele Martins coloca que o
COMEX também esta sem o representante discente. Decidiu-se buscar junto aos
acadêmicos do PPGEnf um aluno para compor o COMPEQ e junto ao DA de
enfermagem, um acadêmico da Graduação, para compor o COMEX. 12. Assuntos
Gerais: a) Liberação de professores para a disciplina 18078P Promoção Saúde e
Ambiente no Curso de Especialização de Gestão ambiental e municípios - O
professor Cesar explicou que esta disciplina pertence à Escola de Enfermagem e
solicitou a liberação pelo conselho dos professores Aline Oliveira, Cesar Costa e
Giovana Calcagno Gomes para atuar como professores dessa disciplina nesse semestre.
O pedido foi aprovado pelos conselheiros. b) Comunicação de Pós Doutorado do
prof. Edison Barlem. O professor Edison Barlem informou ao conselho que iniciará a
realização do curso de Pós Doutorado sob a orientação da professora Flavia Ramos no
Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC em Florianópolis. O mesmo recebeu liberação parcial do Conselho da
Escola de Enfermagem, para participar de encontros com sua orientadora. c)
Participação da professora Nalú Kerber em projeto no IFRS: A professora Fabiane
Francioni informa, a pedido, que a professora Nalú Kerber atuará, em parceria com
colegas do IFRS, do projeto de pesquisa intitulado: "Avaliação da Qualidade de vida no
trabalho dos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul (IFRS) Campus Rio Grande"Informes: PPGEnf - A Coordenadora
Mara Silva informou ao conselho que as matricula dos alunos para os cursos de
Mestrado e Doutorado ocorrerão no dia 14 de fevereiro e que as aulas iniciarão no dia
04 de março. RIMHAS - A Coordenadora Jacqueline Dei Svaldi informou que o
próximo semestre de aulas dos Residentes encontra-se organizado e comunicou que a
residente Annelice Martins da Silva foi liberada para atuar como voluntária junto aos
familiares e vitimas do incêndio em Santa Maria-RS. Relatou que o Curso encontra-se
em fase de certificação. RMSF - A Coordenadora, em exercício, Marta Barba
informou que está finalizada }3. etapa da seleção dos novos residentes. Referiu que as
disciplinas da RMSF estão organizadas em módulos, tendo, planos de ensino e ementas.
Relatou que continuará na Coordenação do Curso, iniciada nas férias da professora
Maria José, até o momento em que professora Paula Pereira de Figueiredo termine sua
tese e assuma a atividade. Referiu a necessidade de se retomar os contatos, tanto com a
Secretaria de Saúde, quanto com o IE e o ICHI, em decorrências das trocas de chefias e
coordenações, em 2013. Informou que os docentes do Curso de Educação Física já
estão definidos para a continuidade das atividades mas que não tem a mesma
informação do Curso de Psicologia. Lembrou, ainda, que poderá haver necessidade de
substituição do professor Cesar Costa, na tutoria de residente. Na contribuição com o
tema, a professora Maria José narrou o encontro que teve com trabalhadores da saúde e
pessoas do CLS do CAIC, quando relataram a importância dos residentes
multiprofissionais bem como insistiram que a RMSF continue atuando naquela
comunidade .. COMGRAD - A Coordenadora Janaína Sena informou que esta semana



esta organizando os horários das disciplinas para o proxlmo semestre, solicitou aos
professores que ainda não colocaram seus planos de ensino no sistema FURG, que o
façam e solicitou que os professores incentivem os alunos a realizarem a avaliação
docente pelo discente. Aposentadoria da professora Maria José Chaplin - Tendo em
vista sua aposentadoria a professora Maria José Chaplin apresentou verbalmente um
relatório das atividades realizadas ao longo do tempo na EEnf., agradeceu aos colegas
pela convivência e colocou-se à disposição para continuar desempenhando algumas
atividades na RMSF como convidada. Após as professoras Adriana da Fonseca, Marta
Borba, Janaina Sena, Marta Vaz, Sibele Martins e Paula Pereira de Figueiredo
agradeceram à professora Maria José Chaplin por todo aprendizado que lhes
possibilitou. Centro de Simulação Realístíca - A professora Adriana manifestou sua
preocupação no que se refere ao Centro de Simulação Realística, após receber a notícia
de que os manequins adquiridos da empresa LAERDAL estão chegando na FURG e
ainda não foi providenciado o local para sua colocação. Comentou que desde o dia em
que entregou o projeto na PROPLAD, para ser encaminhado à Brasília, em busca de
financiamento do MEC, salientou da necessidade de se providenciar uma área física
dentro dos padrões exigidos para o adequado funcionamento dos equipamentos, bem
como da contratação da equipe de trabalho, descrita no projeto. Nada mais havendo a
tratar foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida será aprovada.

Prof." Dr." Giovana Calcagno Gomes
Presidente


