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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 07/2016

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, na sala 406 da

Área Acadêmica do Campus 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, Carmen Carballo Dominguez, César

Francisco da Silva Costa, Ederson Coelho Wyse, Edison Luiz Devos Barlem, Jamila Geri

Tomaschewski Barlem, Janaína Sena Castanheira, Laurelize Pereira Rocha, Lenice Dutra de Sousa,

Mara Regina Santos da Silva, 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 Oliveria. Faltas

justificadas dos conselheiros: Aline Cristina Calçada de Oliveira e Fabiane Ferreira Francioni.

Participaram como convidados os professores Camila Daiane Silva, Catharine Silva de Souza, Daniela

Ferreira Acosta, Diéssica Roggia Piexak, Jaqueline do Espirito Santo Costa, Liziani Iturriet Ávila,

Milene Costa dos Santos, Bianca Contreira de Jung e Carolina Domingues Hirsh. A presidente

encaminhou o assunto da pauta para apreciação: 01. Homologação da ata 06/2016 - A professora

Giovana informou que a Ata 06 foi encaminhada anteriormente por e-mail para avaliação e as

sugestões acrescentadas. A Ata foi homologada por unanimidade. 02. Composição do COMEX – A

professora Giovana referiu a necessidade de completar a composição desse Comitê. Manter-se o

professor Cesar Francisco da Silva Costa presidente, a professora Sibele da Rocha Martins vice-

presidente, as professoras Marlene Teda Pelzer e Janaína Sena Castanheira membros e a enfermeira

Cleci Enderle como representante TAE e o acadêmico Hada Wellington Lima de Lima, indicado pelo

Diretorio Acadêmico. 03. Indicação AGAS, Agente de Gestão Ambiental – A professora Giovana

referiu que necessitamos indicar dois representantes da EEnf para a Secretaria de Gestão Ambiental,

conforme solicitação. Após discussão foram indicados os TAEs Bento dos Santos Barroso e Dóris



Helena Ribeiro Farias, titular e suplente respectivamente. 04. Representante Comitê de Extensão da

FURG – A professora Giovana referiu que precisamos substituir a professora Nalú da Costa kerber do

Comitê de Extensão da FURG. Após discussão foram indicadas as professoras Sibele da Rocha Martins

e Janaína Sena Castanheira titular e suplente, respectivamente. 05. Carga horária de Extensão nas

disciplinas - A professora Giovana passou a palavra para a professora Jamila Barlém, coordenadora de

Graduação do Curso de Enfermagem. A mesma referiu que a PROGRAD solicitou as Unidades

Acadêmia estudo diagnóstico das atividades de Extensão nas Disciplinas Teórico-práticas dos cursos.

Após o estudo realizado junto as disciplinas e reunião realizada com o NDE e a Diretora de Extensão

Lúcia Nobre no dia 24 de junho, verificou-se que pela carga horária do curso de Enfermagem (4140 hs)

deveríamos ter 414hs de Extensão e, após levantamento realizado identificamos 302hs. Ainda faltam

algumas disciplinas definirem suas cargas horárias. Este estudo foi encaminhado a PROGRAD que

ficou de dar retorno a cerca de como essa carga horária será incluída no sistema. 06. Comitê Gestor de

Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários - A professora Mara Regina

Santos da Silva, representante da EEnf neste Comitê referiu que todo equipamento adquirido nos

editais 2013, 2014 e 2015 possuem a condição de multiusuário e devem ficar na carga patrimonial da

Pró-Reitoria. Assim, precisamos realizar o levantamento de nossos equipamentos para definir quais

serão caracterizados como multiusuários. Esse está sendo realizado com o auxílio da TAE Marlise

Capa Verde de Almeida. Assim que o levantamento estiver concluído a Pró-Reitoria e o Administrador

da EEnf serão comunicados para realização do Controle. 07. Substituição do representante discente

no CONEENF – O Acadêmico Ricardo Cunha dos Santos comunicou que tendo em vista sua

formatura o DA de Enfermagem indicou o acadêmico Hada Wellington Lima de Lima como titular e o

suplente será posteriormente indicado. 09. Projetos avaliados no COMPESQ - A enfermeira TAE

Marlise Capa Verde de Almeida, presidente do Comitê de Pesquisa, apresentou os seguintes projetos de

pesquisas para aprovação: “Efeitos de um programa de reabilitação física em pacientes com

distúrbios cardiometabólicos” professor Luis Fernando Guerreiro ( IE) e Msc. Maicon Borges

Moraes; “Conhecimento dos pais acerca da automedicação em crianças” professora Giovana

Calcagno Gomes e acadêmica Jéssica Gama da Silva; “Grupo de gestantes: A contribuição para a

mulher no ciclo gravídico-puerperal” professora Nalú Costa Kerber e acadêmica Melissa Guterres

Costa; “Manual de orientações e cuidados de enfermagem para pacientes pré e pós-operatório de

colecistectomia” professora Diéssica Roggia Piexak e acadêmica Francine Ramos; “Representação

social do pai acerca do aleitamento materno exclusivo” professora Camila Daiane Silva e acadêmica

Ihana Arrieche Fazio; “Consequências dos erros de medicação sob a ótica da equipe de

enfermagem” professora Paula Pereira de Figueiredo e acadêmica Eduarda de Quadros Morrudo; “O

trabalho na unidade de queimados: Sentimentos vivenciados pelos profissionais de enfermagem”



professora Bárbara Tarouco e acadêmica Nina Rosa Vieira; “Relações interpessoais e a saúde do

trabalhador de enfermagem” professora Laurelize Pereira da Rocha, “Os desafios da reinserção

familiar e social dos utentes do serviço de psiquiatria do Hospital Agostinho Neto extensão

trindade em Cabo Verde” da professora Mara Regina Santos da Silva e mestranda Ana Baessa Moniz,

“Estudo da distribuição espacial e dos fatores relacionados com a violência praticada pelo pai

contra o(s) filho(s)”, da Professora Mara Regina Santos da Silva. Todos os projetos foram aprovados

por unanimidade. 10. Assuntos Gerais: a) O Administrador Ederson informou que iniciara o

levantamento patrimonial na Eenf, que 2% do patrimônio encontra-se a descoberto e que em breve

receberemos a Comissão de Patrimônio da FURG para conferência desse patrimônio. Disse ainda que a

partir desse levantamento haverá abertura de processo administrativo para os bens não localizados.

Informes: A coordenadora Jamila Barlem informou que na próxima semana realizaremos o processo

de ocupação das vagas ociosas para os pedidos de reingresso e transferências. A coordenadora Mara

Regina Santos da Silva informou que o relatório anual de 2016 do PPGEnf será encerrado no dia 13 de

janeiro 2017, que o edital para preenchimento de uma vaga para o Pós doutorado encontra-se aberto e

que em breve lançaremos o edital para Credenciamento ao PPGEnf e também referiu que a

coordenação faz estudo para atualização do Regimento do Programa. A professora Sibele da Rocha

Martins presidente da COREMU informou a não abertura de vagas no próximo edital para RIMHAS

em reunião ordinária realizada pelos membros da Comissão. Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos.

Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes
Presidente
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