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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 
ATA 08/2013 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às treze 
horas e trinta minutos na sala 406, 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, Barbara Tarouco da Silva, Deise Ribeiro 
Aquino, Edison Luis Devos Barlem, Fabiane Ferreira Francioni,  Lenice Dutra 
de Sousa, Janaína Sena Castanheira, Mara Regina Santos da Silva, 
Mariângela Paes da Cunha de Magalhães, Marlise Capa Verde de Almeida, 
Marta Regina Cezar Vaz, Marta  Riegert Borba, Paula Pereira de Figueiredo, 
Stella Minasi de Oliveira, Sibele da Rocha Martins e Vania Dias Cruz.  Faltas 
justificadas das conselheiras: Andreia Rosa da Silva e Eloisa da Fonseca 
Rodrigues. Participaram como convidados: Prof. Cesar Francisco da Costa, 
TAE Carmen C. D. Almeida e Cleci de Fátima Enderle. A presidente 
encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: 1 - Aprovação ATA 
07/2013 CONEENF – A presidente relatou que a ata foi encaminhada aos 
conselheiros para análise prévia e que as sugestões foram incluídas. A ata foi 
aprovada por unanimidade.   2- Eleição para Coordenadora Adjunto do 
PPGEnf – A professora Giovana referiu que a professora Silvana Sidney Costa 
Santos saiu da Coordenação Adjunta do PPGEnf, em razão disso, conforme o 
regimento, temos que fazer eleições para a complementação do mandato até 
maio de 2014. A presidente solicitou nomes para compor a Comissão eleitoral. 
Após discussão esta ficou composta pelos professores Edison Luis Devos 
Barlém, Adriana Dora da Fonseca e Giovana Calcagno Gomes. 3 - Aprovação 
de relatórios e de projetos de ensino, pesquisa e extensão – A conselheira 
Marlise Almeida encaminha os seguintes projetos de pesquisa para aprovação: 
“Saúde Puerperal: condição das mulheres assistidas em consulta de 
Enfermagem.” Da Prof. Nalú Kerber; “Saúde do Trabalhador, Riscos, Acidentes 
e Doenças relacionadas ao trabalho: estudo em um porto no extremo sul do 
Brasil.” Da Prof. Marta Vaz; “Pessoas idosas: relação entre uso de 
medicamentos e risco de quedas.” da Prof. Silvana Sidney; “Percepções dos 
profissionais da estratégia saúde da família e dos usuários das comunidades 
adstritas sobre a utilização de plantas medicinais e fitoterápicas no município 
de Rio Grande/RS.” da Prof. Sibele Martins; “O Cuidado Compartilhado entre a 
família e a equipe de enfermagem na Unidade de Pediatria” e “ Consequências 



do uso de crack para a Gestante e o Recém-nascido” da Prof. Giovana Gomes 
e “A (Re)construção da paternidade no contexto da violência intrafamiliar contra 
crianças e adolescentes” e “As práticas profissionais com famílias em situações 
de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes: um estudo com base 
na etnografia institucional” da Prof. Mara Regina Santos da Silva.Todos os 
projetos de Pesquisa foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros.  A 
professora Sibele Martins apresentou o relatório de pesquisa “Histórico de 
Enfermagem do cliente estomizado: Um constituinte tecnológico do cuidado em 
enfermagem” da Prof. Lenice Dutra de Sousa. Este foi aprovado por 
unanimidade pelos conselheiros.  4. Professores da EEnf que atuam na 
RMSF – A professora Paula refere que para cadastro da RMSF necessita que 
conste em ata os professores da EEf que atuam na residência. Estes são: 
Coordenadora Prof. Paula Pereira de Figueiredo, Coordenadora Adjunta Prof. 
Marta Borba, como Tutores e Orientadores os Profs. Sibele Martins, Bárbara 
Tarouco da Silva e Cesar Francisco da Costa e como Orientadora a prof. Aline 
Cristina Calçada de Oliveira.  A professora Paula informa que em reunião na 
semana anterior foi informada pelos professores da Psicologia e da Educação 
Física que atuam na RMSF que estes não têm interesse em assumir a 
Coordenação da RMSF. A mesma entende que a multiprofissionalidade deveria 
ser composta por uma coordenação mista. A professora Marta Borba referiu 
que após discussão o grupo de professores da EEnf que atuam na RMSF não 
têm mais interesse em continuar atuando desta forma. Os professores da 
Educação Física e da Psicologia questionaram o não recebimento de Função 
Gratificada para o exercício do cargo. A professora Sibele Martins, presidente 
da COREMU, referiu que foi solicitado Função Gratificada para os 
Coordenadores das duas Residências, no entanto, estas foram negadas pela 
Reitoria. Na Unidade Básica os enfermeiros que atuam como Preceptores, 
neste momento, recebem uma bolsa pelo PET Saúde e pelo Pró-saúde, este 
fato favorece a aceitação da supervisão técnica. Tendo em vista o 
descontentamento do grupo de professores da EEnf atuantes na RMSF 
decidiu-se por marcar uma reunião com o pró-reitor de pós-graduação para 
comunicar nossa intenção de não realizarmos seleção no próximo ano. A 
professora Giovana Gomes chamou a atenção que, apesar da decisão pela 
não continuidade da atuação na RMSF temos que levar o curso, ainda por um 
ano e meio para darmos conta da formação dos residentes que estão atuando 
nesse programa. 5. Nova Lei dos Estágios – A professora Lenice Dutra de 
Sousa informou que no dia 07 de junho ela e a professora Bárbara Tarouco da 
Silva estiveram em Porto Alegre para reunião no COREN acerca da Nova Lei 
do Estágio – Lei 441/2013 promulgada no dia 15/05/2013. Esta no seu artigo 
03 determina que os alunos da oitava e nona séries devem receber 
acompanhamento permanente por professor durante o estágio, tanto no 
hospital como na Rede Básica. Que no dia 21 de junho participou junto com os 
professores Giovana Gomes e Edison Barlem de reunião com a Pró-reitora de 
graduação Denise Martinez na qual expuseram a mesma a necessidade de 
professores para realizar tais supervisões docentes. Que no dia 13 de junho 
recebeu Ofício do COREN solicitando informações acerca de como ocorrem as 
supervidsões docentes, quais as Unidade de saúde que recebem estagiários, 
quem são os professores supervisores e o número de estagiários por campo. 
Após discussão decidiu-se por encaminhar a nova lei e o documento do 
COREn para avaliação do setor jurídico da FURG.  A professora Marta Borba, 



em seu nome e dos outros professores da EENF, que realizam, semanalmente, 
supervisão docente na ACSCRG, demonstrou preocupação e questionou como 
ficará a situação, de modo que tanto professores, acadêmicos e instituições 
envolvidas estejam protegidos. Após ampla discussão, foi decisão do 
CONEENF que, neste semestre seja mantida a supervisão docente nos moldes 
que já vem acontecendo. 6. Tutoria quilombolas – A professora Giovana 
Gomes informou que a professora Silvana Sidney assumiu a tutoria quilombola 
da aluna Mara Regina Pombo Amaral. 7. Participação de professores em 
eventos no exterior – A professora Giovana Gomes informa que as 
professoras Nalu Kerber e Fabiani Francioni participaram do Congresso de La 
Sociedad Cubana de Enfermeria em Havana/ Cuba no período de 17 a 21 de 
junho de 2013 e que a professora Silvana Sidney participará do Congresso da 
ALADEF em Montevidéu no período de 09 a 17 de setembro. 8. Assuntos 
Gerais -  a) Bolsas EPEM ganhas pela EEnf -  A professora Giovana Gomes 
parabeniza os professores da EEnf que foram contemplados com as bolsas 
EPEM. Foram 35 bolsas, sendo 18 de extensão, 03 de ensino, 08 de monitoria 
e 06 de pesquisa. Informes: Graduação –  A professora Lenice Dutra informou 
que já deu encaminhamento ao ENADE, procedeu a alteração curricular das 
disciplinas optativas que foram retiradas da grade curricular: Controle de micro-
organismos cod.17.025 e Assistência integral em diabetes cod. 13.039. Relatou 
o problema ocorrido com os alunos bolsistas. O atraso no pagamento das 
bolsas levou alunos a faltarem a aula por não terem as passagens de ônibus. 
Em relação a este problema compareceu à Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 
no dia 21 de junho, acompanhada da Prof. Giovana Gomes e do Prof. Edison 
Luis Barlem. Foi garantido o depósito das bolsas naquele dia. No entanto, 
solicitou uma estratégia para o caso do atraso das bolsas ocorrerem 
novamente. Pós-Graduação - a professora Mara Regina informa que a 
empresa contratada para dar sustentação à publicação da revista encaminhou 
para avaliação um material de baixa qualidade. Que o pró-reitor de 
planejamento está ciente da situação e orientou a não aceitação do material. 
Pretende-se realizar uma visita técnica à empresa para conversar 
pessoalmente e ver se esta tem condições de realizar o trabalho solicitado. 
COREMU - a professora Sibele Martins informa que se encontra em 
elaboração o regimento da COREMU. Que o anteriormente elaborado foi 
encaminhado à pro-reitoria de pós-graduação e retornou com sugestões. 
Assim, foi formada uma comissão pelos coordenadores da RMSF e da 
RIMHAS e a presidente da COREMU para realizar a tarefa. Que tendo em vista 
a exoneração da professora Ceres Arejano a COREMU encontra-se sem 
coordenador adjunto. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, 
que após lida e discutida será aprovada.    
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