
  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 

Rua General Osório s/nº – Campus da Saúde – Rio Grande-RS – CEP 96201-900 
Fone: (53) 3233.0315/3233.8855  Fax: (53) 3233.8843 E-Mail: eenf@furg.br 

 

 

 

 
 

FURG 

 

           

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 

ATA 15/2013 

 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às quatorze  horas 
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, Bárbara Tarouco da Silva, Deise Ribeiro Aquino, Edison Luis Devos Barlem, 
Eloisa da Fonseca Rodrigues,  Janaina Sena Castanheira, Lenice Dutra de Sousa, 
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, Sibele da Rocha Martins e Vânia Dias Cruz.  Faltas justificadas das 
conselheiras: Adalice Andrade Kosby, Aline Cristina Calçada de Oliveira, Andreia 
Rosa da Silva, Fabiane Ferreira Francioni e Marta  Riegert Borba. A presidente 
encaminhou o assunto da pauta para apreciação: 1. Aprovação ATAS 11, 12 e 
13/2013 CONEENF - A presidente relatou que as atas foram encaminhadas aos 
conselheiros para análise prévia e que todas 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: “Vivência dos cuidadores de idosos 
durante a internação hospitalar.” Responsável: Profª Marlene Teda; “O conhecimento 
da equipe de saúde da UBSF São Miguel I sobre plantas medicinais e seu uso na 
Atenção Básica.” Responsável: Profª Sibele Martins; “Ações educativas do enfermeiro 
na promoção e prevenção das doenças crônicas infecciosas: enfoque ecossistêmico.” 
Responsável: Profª Hedi Crecência; “Percepção de uma comunidade adscrita sobre a 
estratégia de saúde da família.” Responsável: Profª Sibele Martins; “Assédio Moral na 
graduação a compreensão de estudantes de enfermagem.” Responsável: Profª 
Rosemary da Silveira; “Manifestações características de ansiedade e/ou transtornos 
de ansiedade sob a  ótica dos acadêmicos de enfermagem.” Responsável: Profª 
Adriane Maria Netto; “Enfermagem e estomias: uma revisão integrativa.” Responsável: 
Prof° Edison Barlem; “A percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre a relação 
saúde/ambiente: possibilidade de aproximação enfermagem/Educação Ambiental”. 
Responsável: Profª Janaina Sena. A professora Sibele Martins encaminhou os 
seguintes projetos de extensão: “Atendimento humanizado a gestantes, parturientes e 
puérperas internadas no Hospital Universitário.” e “Curso de capacitação para 
trabalhadores sob a saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal.” da Prof.ª Nalú 
Kerber; “Ostomia: uma forma de viver” da Prof.ª Giovana Calcagno Gomes.  Todos os 
projetos foram aprovados. 3. Solicitação do COREN – A professora Adriana Dora 
colocou que a Sra.  Fátima, assessora do presidente do COREN/RS, a convidou para 
fazer parte da comissão organizadora do “Qualifica COREN”, evento que será 



realizado em Rio Grande. A professora Adriana solicita aos conselheiros sugestões de 
temas a serem abordados no evento, que ainda não tem data definida, mas que 
provavelmente será realizado dia vinte e seis de outubro do corrente ano. A 
professora Marta Vaz sugeriu a questão do “Ato Médico”. Participarão do evento 
representantes de outros segmentos da enfermagem do Rio Grande, dentre eles: 
Secretaria de Município da Saúde, A.C.Santa Casa, UNIMED, Universidade 
Anhanguera e Hospital Universitário, bem como de outros municípios como São José 
do Norte, Santa Vitória do Palmar, Chuí e Pelotas. 4. Assuntos Gerais: a) Demandas 
Orçamento 2013, memo. 03/PROPLAD - A professora Giovana referiu que conforme 
o memorando a Escola tem o valor de R$ 35.997,00 para solicitação de 
equipamentos. Temos até o dia 06 de setembro para fazer os pedidos, por isso solicita 
aos professores que encaminhem suas necessidades para a Adalice o mais breve 
possível para ela encaminhar a PROPLAD. Informes: Graduação – A coordenadora 
Lenice Dutra de Sousa coloca que os alunos do 9º semestre não precisaram fazer o 
ENADE, dessa forma o calendário não vai mais ser alterado. Informou que a 
coordenação enviou emails para todos os professores das áreas sobre as questões 
das provas, avaliação da 8ª e 9ª séries. As mesmas devem ser encaminhadas o 
quanto antes para que se possa elaborar as provas. Pós-Graduação – A 
Coordenadora Mara Regina Santos da Silva informou que Comissão Didatico-
pedagógica tem tido trabalho intenso, e levantou dados, como os alunos do Doutorado 
2010 que ainda não qualificaram, já foi feito contato com os orientadores para 
regularizar a situação. Também referiu sobre aluno do doutorado que no 1º semestre 
solicitou trancamento por motivo de saúde, mas continua trabalhando em dois 
empregos. A Comissão entende que nesse caso não será aceito trancamento do 
curso. Sobre a disciplina de Estágio docência decidiu-se que quando o aluno for 
orientando de professores aposentados, não tendo disciplinas na graduação, fará seu 
estágio em disciplina decidida Coordenadores da Pós-graduação e pela Direção da 
Escola. A professora Giovana informou que o professor Wilson Danilo Lunardi 
recorreu da decisão do Conselho que indeferiu seu pedido de coorientação da 
doutoranda Tais Nauderer ao COEPEA e que foi atendido. A decisão não foi ao pleno, 
sendo aprovada pela Reitora. A professora Mara ainda informou que as disciplinas 
Tópicos Especiais programados para o 2º semestre estão confirmadas para primeira e 
segunda semanas de setembro. COREMU – A coordenadora Sibele Martins informou 
que continua em processo de elaboração do Regimento da Comissão. Nada mais 
havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida será aprovada. 
 
 
 
 
  
                             Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes  

                                                           Presidente              


