
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) 32374605 e 32374604 Fax: (53) 32374603 E-Mail: eenf@furg.br

FURG
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Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze às treze horas e

trinta minutos, na sala LASHE, da área Acadêmica do Campus da Saúde, foi

realizada reunião extraordinária 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, Deise Ribeiro Aquino, Edison Luiz Devos Barlem, Laurelize Pereira

Rocha, Mariângela Paes da Cunha de Magalhães, Marlise Capa Verde de Almeida,

Marta Regina Cezar Vaz, Paula Pereira de Figueiredo, Stella Minasi de Oliveira e

Sibele da Rocha Martins. Participaram como convidadas as professoras Diéssica

Roggia Piexak e Vera Lúcia de Oliveira Gomes. Secretariou a Reunião a TAE Rita

de Cassia Louzada de Oliveira. Justificaram ausência as conselheiras Bárbara

Tarouco da Silva, Lenice Dutra de Sousa e Fabiane Ferreira Francioni. A

presidente encaminhou o assunto da pauta para apreciação: 1. Homologação do
Resultado do Concurso para Professor Titular Livre da Escola de
Enfermagem: A professora Giovana passou a palavra para a professora Vera,

presidente da banca examinadora do referido concurso, que relatou que se

inscreveram para o certame dois candidatos: Cláudia Zamberlam e Luciano Garcia

Lourenção, os quais tiveram suas inscrições homologadas pela banca

examinadora. Na etapa de realização da prova escrita, a candidata Cláudia não



compareceu, e por isso, foi excluída do processo seletivo, conforme previa o edital.

Realizou a referida prova escrita, bem como todas as etapas posteriores, somente

o candidato Luciano, que nessa etapa obteve a nota sete (7,0). Na prova oral, o

candidato obteve média oito vírgula setenta e cinco (8,75). Após essa etapa foi

realizada a apresentação do memorial descritivo pelo candidato, que após

avaliação da banca, obteve nota sete vírgula cinco (7,5). Após todas as etapas do

Concurso, Luciano Garcia Lourenção foi aprovado com média final de sete vírgula

setenta e cinco (7,75). A professora vera, informou, ainda, que a pedido do

candidato, tendo em vista que era o único a participar do concurso, foram

antecipadas as etapas de leitura pública da prova escrita, e de apresentação e

avaliação do memorial descritivo. Após o relato da professora Vera, o resultado do

concurso foi homologado pelos conselheiros. Foi lavrada a presente ata pela

secretaria da reunião e após leitura, a mesma foi aprovada pelos conselheiros.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas.

Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes
Presidente
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