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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 

ATA 05/2013 
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às quatorze horas 
e trinta minutos  na sala do LASHE,  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, Aline 
Cristina Calçada de Oliveira, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Mara Regina Santos 
da Silva, Mariângela Paes da Cunha de Magalhães, Marlise Capa Verde de 
Almeida, Marta Regina Cezar Vaz, Paula Pereira de Figueiredo, Stella Minasi de 
Oliveira e Vania Dias Cruz.  Faltas justificadas das conselheiras: Andreia Rosa da 
Silva, Barbara Tarouco da Silva, Edison Luis Devos Barlem, Deise Ribeiro Aquino, 
Fabiane Ferreira Francioni, Janaína Sena Castanheira, Lenice Dutra de Sousa,  
Marta  Riegert Borba e Sibele da Rocha Martins. Participaram como convidados os 
professores: Daiane Bittencourt de Lemos, Jacqueline Sallete Dei Svaldi e Silvana 
Sidnei Costa Santos. A presidente encaminhou os assuntos da pauta para 
apreciação: 1 - Aprovação ATA 03 e 04/2013 CONEENF – A presidente relatou 
que as atas foram encaminhadas aos conselheiros para análise prévia e que as 
sugestões foram incluídas. As atas foram aprovadas por unanimidade.  2. 
Aprovação de relatórios e de projetos de ensino, pesquisa e extensão – A 
conselheira Marlise Almeida encaminha os seguintes projetos de pesquisa para 
aprovação: “O papel do enfermeiro no gerenciamento dos resíduos de serviços de 
saúde nas Unidades Básicas de Saúde da Família no município do Rio Grande”; 
“Resíduos de Serviços de Saúde: O papel do enfermeiro no gerenciamento dos 
resíduos hospitalares” e “A contribuição da Rede de Atenção Básica para a 
formação do(a) Enfermeiro(a)” sob orientação da professora Sibele da Rocha 
Martins; “Perfil epidemiológico da Sífilis no município do Rio Grande” sob 
orientação da professora Adriana Dora da Fonseca;“Repercussões do 
Hipotireoidismo Congênito para o viver de seus portadores: uma revisão integrativa 
da literatura” sob orientação da professora Giovana Calcagno Gomes; “Cuidado 
Complexo Ao Idoso Alcoolista: Ações Socioambientais e Gerontotecnologias 
Especificas” sob orientação da professora Silvana Sydnei Costa Santos e “Parto 
Prematuro: Estudo Dos Fatores Associados Para Construção De Estratégias De 
Prevenção" sob orientação da professora Nalú Pereira da Costa Kerber. Os 
projetos de pesquisas foram aprovados por unanimidade.    4 . Formas de 
apresentação de TCCs – A professora Giovana Gomes coloca em discussão a 
solicitação do professor Edison Barlem que pede ao conselho que cada professor 
decida a forma  de apresentação dos TCCs sem ter que pedir autorização ao 
Conselho. A professora Marta Vaz concorda com a solicitação se esta for uma 
orientação da banca de qualificação do projeto de pesquisa. A Professora Adriana 
Dora entende ser este um retrocesso, tendo em vista que esse assunto já foi 
amplamente discutido pelo Conselho. A professora Mara Regina referiu que seria 
importante que a revisão de literatura do projeto constasse do Relatório final da 
pesquisa. Após considerações ficou decidido que os relatórios de pesquisa do TCC 



serão compostos pelo conteúdo do projeto de pesquisa acrescido do capitulo dos 
resultados, discussão dos dados e considerações finais. O professor que quiser 
transformar o relatório de pesquisa em artigo deverá fazê-lo posteriormente. 
Apenas os problemas surgidos durante as bancas de qualificação e defesa 
deverão ser discutidas no Conselho.   5. Férias referentes a 2012 – A professora 
Giovana referiu que os docentes que ainda tem férias referentes a 2012, devem 
planejá-las e marcá-las para início ainda em 2013, respeitando-se o prazo de 60 
dias antes do início do período.  6. Orientação no Curso de Gestão Ambiental 
pela professora Aline Calçada – A professora Giovana encaminha a solicitação 
da professora Aline Cristina Calçada de Oliveira, de autorização para Orientação 
de aluno no Curso de Gestão Ambiental. O Conselho autorizou a orientação por 
unanimidade. 7. Oferecimento de disciplina optativa “Doação e Transplante de 
Órgãos e Parasitose emergente e reemergentes – a professora Mariângela de 
Magalhães referiu que, após a solicitação do Conselho de que o professor Newton 
Primo apresentasse o Plano de Ensino da Disciplina Doação e Transplante de 
Órgãos com ementa e conteúdos programáticos o mesmo foi apresentado, 
avaliado e aprovado pela Coordenação de Graduação em Enfermagem. Após 
discussão do Plano de Ensino a Disciplina foi aprovada para ser oferecida ao 
Curso de Graduação em Enfermagem como optativa com a recomendação de 
inclusão do conteúdo O papel do Enfermeiro na Equipe de Transplantes. Em 
relação à Disciplina Parasitose emergente e reemergentes a professora 
Mariângela de Magalhães referiu que a mesma não será mais oferecida devido a 
baixa procura dos acadêmicos, não justificando mais seu oferecimento. 8 . 
Previsão de professores que farão curso de pós-graduação em 2013 e 2014 - 
A professora Giovana solicitou aos professores sua manifestação quanto ao 
interesse em realizar pós-graduação nos anos de 2013 e 2014, devido à 
necessidade de realizar a previsão de cobertura. Em 2013 e 2014 temos os 
professores Cesar Francisco e Stella Minasi realizando doutorado, em 2013 o 
professor Edison Luis Devos Barlem realizando pós-doc na UFSC e a professora 
Vera Lúcia de Oliveira Gomes que realizará pós-doc na UERJ, no segundo 
semestre de 2013. A professora Marta Vaz pretende realizar um Estágio Senior no 
Canadá em 2014. 9 . Comissão seleção concurso professor 40h -  a professora 
Giovana apresentou a necessidade da criação da Comissão para realização do 
concurso para professores 40h nas vagas das professoras Lenice Dutra e Sibele 
Martins. Discutiu-se  como importante que todos os segmentos da Escola de 
Enfermagem estejam representados na Comissão de Seleção. Após discussão 
ficaram definidas como membros as professoras: Janaína Sena Castanheira, 
representando o Curso de Graduação; Bárbara Tarouco da Silva, representando a 
RMSF; Jacqueline Sallete Dei Svaldi, representando a RHIMAS;    Giovana 
Calcagno Gomes, representando o PPGEnf  e Adriana Dora da Fonseca com 
suplente interna. Os membros da Comissão ficarão responsáveis por convidar os 
dois professores externos para compor a Banca de Seleção.  10 . Recurso do 
professor Wilson Lunardi, sobre Coorientação da doutoranda Taís Nauderer 
– A professora Giovana apresentou o recurso do professor contra a decisão do 
Comitê de Pós-graduação do PPGEnf (COMPOS) de coorientação da doutoranda 
Taís Maria Nauderer pela professora Ana Maria Müller de Magalhães, docente 
permanente do PPGEnf-UFRGS. A professora Mara Regina Santos da Silva, 
Coordenadora do PPGEnf-FURG esclareceu que a solicitação do Prof. Wilson foi 
analisada e indeferida na reunião do COMPOS do dia 18 de fevereiro de 2013 
tendo em vista que o Currículo Lattes da Profa Ana Maria registra que a mesma 
concluiu seu doutorado em 2012 e até o momento, sua experiência em orientação 
é somente de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação e Monografia de 
conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização. Naquela ocasião, foi 
enfatizado que um dos critérios do PPGenf-FURG para ser orientador/coorientador 
do Doutorado é que o professor deve ter orientado no mínimo três dissertações de 



mestrado. Na mesma reunião, foi sugerido que a doutoranda pleiteasse a 
realização de um Doutorado Sanduiche no PPGEnf-UFRGS. A professora Giovana 
Gomes referiu que esta é a trajetória seguida por todos os professores do PPGEnf-
FURG e que tem sido negado a coorientação por professores que não atendem a 
esse critério. Após discussão do recurso encaminhado pelo Professor Wilson 
Lunardi ao CONENF, o pedido foi negado com a abstenção da professora Paula 
Figueiredo.  11. Alunos em risco de jubilamento – A professora Mariângela de 
Magalhães referiu que duas alunas do Curso de Graduação em Enfermagem 
encontram-se em possibilidade de jubilamento. A acadêmica Juliane... que 
ingressou em 2007 e a acadêmica Luzia... que ingressou em 2009. Mesmo se 
aprovadas em todas as disciplinas não conseguiriam integralizar seus créditos em 
tempo hábil. Tendo em vista a necessidade de se abrir o processo junto à 
PROGRAD verificou-se que não possuímos informações suficientes para justificar 
tal processo. Decidiu-se por unanimidade solicitar maiores informações acerca 
deste processo junto a PRAE e à PROGRAD de forma a garantir que as mesmas 
tenham todos os seus direitos garantidos. 12.  Informes:  Pós-Graduação -  A 
professora Mara Regina informou que estão abertos os Editais Pró Equipamentos, 
Universal e FAPERGS. A professora Silvana referiu que nos dias 02 e 03 de maio 
ocorrerá Reunião de Pesquisadores produtividade e Coordenadores dos PPGEnfs 
de todo o país em Brasília.   Residências: A professora Paula Figueiredo 
comunicou que no dia 17 de maio a professora Marta Borba passará a 
Coordenação de RMSF para ela. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a 
presente ata, que após lida e discutida será aprovada.    
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