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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 05/2015

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 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, Aline Cristina Calçada de Oliveira, Bárbara Tarouco da
Silva, Deise Ribeiro Aquino, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Fabiane Ferreira
Francioni, Jamila Geri Tomaschewski Barlem, Laurelize Pereira Rocha, Marlise
Capa Verde de Almeida, Marta Regina Cezar-Vaz, Paula Pereira de Figueiredo,
Ricardo Cunha dos Santos, Sibele da Rocha Martins e Stella Minasi de Oliveira.
Participaram como convidados os docentes Diéssica Roggia Piexak e Flávia Seles
Oliveira e a TAE Rita de Cassia Louzada de Oliveira, como secretária da Reunião.
Foram justificada a ausências do conselheiro Edison Luiz Devos Berlem e da
conselheira Mara Regina Santos da Silva. A presidente encaminhou os assuntos
da pauta para apreciação: 1. Aprovação da ATA 03/2015 do Conselho da
Escola de Enfermagem: A presidente relatou que a Ata foi anteriormente
encaminhada aos conselheiros por e-mail e que não retornaram sugestões de
alteração, sendo assim, o documento foi aprovado por unanimidade. 2.
Homologação do Resultado da Seleção para Professor Substituto: A
professora Giovana passou a palavra para a presidente da Banca Examinadora da
referida seleção, professora Stella, que relatou que increveram-se para a seleção
sete candidatos, e que todas as inscrições foram homologadas. Participaram da
prova didática seis candidatos, dos quais quatro foram aprovados e passaram
para a fase seguinte, o exame de títulos. Após o exame de títulos e cálculos das
médias finais com seus respectivos pesos, as candidatos obtiveram as seguintes
notas: Camila Daiane Silva, nota cinco vírgula sete; Daniele Ferreira Acosta, nota
cinco vírgula oito; Milene Costa dos Santos, nota quatro vírgula três; Pâmela Kath
de Oliveira Nõrnberg, nota quatro vírgula sete. O resultado final foi homologado
pelos conselheiros. 3. Inclusão de disciplinas no QSL do Curso de Psicologia:
A professora Giovana informou que a Coordenação do Curso de Psicologia
solicitou, através do Memorando 154-2015-ICHI, a inclusão das disciplinas “Saúde



Ambiental” e “Terapias Alternativas” no QSL do Curso de Psicologia. A solicitação
foi encaminhada às professoras Marlene Teda Pelzer e Aline Cristina Calçada de
Calçada de Oliveira, que disponibilizaram três vagas para os discentes de
psicologia em cada disciplina. Após discussão e sugestões dos conselheiros, ficou
decidido que além das três vagas fixas oferecidas, após a matrícula dos discentes
de Enfermagem, as vagas não preenchidas por estes serão ofertadas a discentes
de Psicologia. Os interessados deverão solicitar matrícula e as professoras da
disciplina avaliarão os pedidos. 4. Representante da EENF no Comitê de
Assessoramento da FAPERGS: A professora Giovana fez a leitura do
Memorando 04/2015-DIPESQ, que solicita a indicação de nomes de
pesquisadores para renovação dos Comitês de Assessoramento (CAs) da
FAPERGS. Foi indicado para a Diretoria de Pesquisa da FURG, para a Área da
Saúde – Enfermagem; Saúde Pública, o nome da professora Marta Regina Cezar-
Vaz. Tal indicação foi encaminhada para apreciação do Comitê de Ciência
Tecnologia e Inovação, que juntamente com a PROPESP, irão sugerir as
indicações dos nomes para os respectivos Comitês. 05. Malex (Guarda-volumes):
A professora Giovana passou a palavra para o representante discente Ricardo
Cunha dos Santos, que relatou que os guarda-volumes anteriormente
disponibilizados pela Biblioteca da Saúde, agora são de uso exclusivo dos alunos
somente quando estes estão no interior da biblioteca, de acordo com informação
obtida junto à bibliotecária responsável pelo Sib Saúde. Tendo em vista a falta de
um lugar para guardar os pertences dos alunos que tem atividades práticas no
Hospital Universitário, ficou decidido pelo conselho que os professores da Escola
que possuem chaves no malex, deverão informar à Escola o números de suas
chaves, e que os malex que não estão sendo utilizados serão arrombados para
colocação de novos cadeados. Após isso, os mesmos serão disponibilizados para
uso dos alunos, durante suas atividades práticas no Hospital. Atualmente, há 10
disciplinas com atividades práticas no HU e 48 portas nos Malex. Cada disciplina
deverá administrar 4 ou 5 chaves. 6. Solicitações de Viaturas: A professora
Giovana informou que a partir de janeiro as solicitações de viaturas são custeadas
pela Escola de Enfermagem, e relatou que será encaminhado a todos, via e-mail,
o formulário padrão para solicitações de viaturas no âmbito da Escola de
Enfermagem. Ressaltou a necessidade do preenchimento de todos os campos do
formulário, visto que tais informações são necessárias para inserção da solicitação
no sistema. Além disso, o formulário deverá ser preenchido digitalmente e
entregue à Secretaria da Escola com quinze dias de antecedência, pois o prazo
para inserção no sistema é de dez dias úteis antes da data da utilização da viatura.
7. Representante no Núcleo Municipal de Educação e saúde coletiva
NUMESC: A professora Giovana informou sobre o Ofício 33/2015, encaminhado à
Escola pela Coordenação da estratégia Saúde da Família, que solicita a indicação
de um representante para participar do Núcleo Municipal de Educação em Saúde
Coletiva – NUMESC, da Secretaria de Município da Saúde. Após discussão, os
conselheiros decidiram que a solicitação deve ser encaminhada a todos os
professores, para que os interessados se manifestem e tenham seus nomes
indicados. 8. Indicação de Trabalho para reportagem da Rádio Gaúcha: A
professora Giovana informou ter recebido solicitação da PROPESP, pedindo a
indicação de trabalhos inovadores e inéditos na área da Enfermagem. Tais



trabalhos serão encaminhados para a Rádio Gaúcha, que pretende realizar uma
série de reportagens sobre produção científica na Zona Sul do RS. Após
discussão, ficou decidido que a solicitação será encaminhada a todos os
professores da escola, para que os interessados se manifestem e tenham seus
trabalhos indicados. 8. Aprovação de Projetos: a) Projetos de Ensino – A
professora Giovana apresentou o projeto de ensino “Segurança do paciente
relacionado à administração de medicamentos”, que foi aprovado pelos
conselheiros. b) COMEX: A professora Giovana apresentou os seguintes projetos
de extensão, já aprovados pelo COMEX: “Saúde do trabalhador, riscos, acidentes
e doenças relacionadas ao trabalho em um Porto no Extremo Sul do Brasil” – da
professora Marta Regina Cezar-Vaz; “Saúde, riscos e doenças ocupacionais em
diferentes ambientes de trabalho” – da professora Marta Regina Cezar-vaz;
“Cuidado à criança e ao adolescente com diabetes mellitus e o familiar: Grupo
Multiprofissional” – da professora Stella Minasi de Oliveira; “Prevenção e
promoção da saúde de pessoas idosas intitucionalizadas” – da professora Daiane
Porto Gautério Abreu e “Programa Saúde na Escola – da professora Deise Ribeiro
Aquino. Todos os projetos foram aprovados. C) COMPESQ: A professora Giovana
passou a palavra para a enfermeira Marlise, que apresentou os seguintes projeto
de pesquisa, já aprovados pelo COMPESQ: “Relação entre funcionalidade e
adesão à medicação em pessoas idosas” – da professora Daiane Porto Gautério
Abreu e “Adesão ao tratamento do diabetes mellitus: estudo em um Hospital
Universitário do Sul do Brasil” – da professora Laurelize Pereira Rocha. Ambos os
projetos foram aprovados. Assuntos Gerais – Informes: a) GRADUAÇÂO: A
professora Giovana informou que assim que for oficializada pela PROGEP a
aposentadoria da professora Mariângela, haverá necessidade de convocação de
todos os servidores da Escola para reunião com o objetivo de eleger um novo
conselheiro para o CONENF. Informou também que os Estágios na Rede Básica
iniciam no dia 16 de maio. Os docentes supervisores serão informados dos locais
e alunos. Após, a professora Giovana passou a palavra para a nova
Coordenadora de Graduação, professora Jamila, que informou sobre a
necessidade de indicar um novo membro para compor o Núcleo Docente
Estruturante – NDE, também tendo em vista a aposentadoria da professora
Mariângela. A professora Jamila solicitou, ainda, a pedido da professora Lenice,
que os professores encaminhem questões para a prova da oitava e nona série.
COREMU: A professora Giovana passou a palavra para a professora Sibele,
presidente da COREMU, que informou que é necessário que a COREMU envie ao
COEPEA, até julho, as alterações feitas na reestruturação das disciplinas de eixo
comum das residências. Informou ainda, que os alunos da Residência em Saúde
da Família estão qualificando seus Projetos de Trabalho de Conclusão de
Residência. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a
presente ata.

Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes
Presidente
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