
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM

Rua General Osório s/nº Campus Saúde Rio Grande-RS – CEP 96201-900
Fone: (53) 3237-4605 Fax: (53) 32374603 E-Mail: eenf@furg.brFURG

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 01/2017

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na

sala 406 da Área Acadêmica do Campus Saúde, foi realizada reunião ordinária do Conselho

da Escola de Enfermagem, sob a presidência do professor Edison Luiz Devos Barlem, com a

presença dos seguintes conselheiros: Aline Cristina Calçada de Oliveira, Bárbara Tarouco da

Silva, Carmen Carballo Dominguez, César Francisco da Silva Costa, Ederson Coelho Wyse,

Fabiane Ferreira Francioni, Giovana Calcagno Gomes, Hada Wellington Lima de Lima,

Janaína Sena Castanheira, Laurelize Pereira Rocha, Lenice Dutra de Sousa, Marlise Capa

Verde de Almeida, Marta Regina Cezar-Vaz, Paula Pereira Figueiredo e Stella Minasi de

Oliveria. Participaram como convidadas as professoras Aline Campelo Pintanel, Camila

Daiane Silva, Carolina Domingues Hirsh, Daniele Ferreira Acosta, Diéssica Roggia Piexak,

Jaqueline do Espírito Santo Costa, Mara Regina Santos da Silva e Marina Soares Mota, bem

como a servidora Patrícia Edith Madono Garcia. Secretariou a reunião a servidora Rita de

Cassia Andrade Louzada. O presidente solicitou alteração de pauta referente à inclusão dos

seguintes assuntos: representação docente da Escola de Enfermagem no Conselho

Universitário e Tutoria Indígena e Quilombola. A alteração foi aceita pelos conselheiros. Em

seguida, o presidente encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: 1. Substituição
das conselheiras Adriana Dora da Fonseca, Janaína Sena Castanheira e Sibele da
Rocha Martins no Conselho da Escola de Enfermagem: O professor Edison informou que

a professora Janaína deixou de ocupar a vaga eletiva que possuía no Conselho da Escola de

Enfermagem a partir do momento que assumiu o cargo de Vice-Diretora da Escola, o que lhe

dá direito a uma vaga automaticamente. Bem como vagaram as cadeiras eletivas ocupadas

pelas professoras Adriana Dora da Fonseca, por motivo de aposentadoria; e Sibele da Rocha



Martins, por motivo de afastamento para exercer cargo de Diretoria de Avaliação e

Desenvolvimento da Graduação junto à PROGRAD. Sendo assim, solicitou candidatos para

preenchimento das três vagas docentes até o mês de setembro, momento em que o

Conselho será renovado, de acordo com as normas regimentais. Candidataram-se para

ocupar tais vagas as professoras Diéssica Roggia Piexak, Aline Campelo Pintanel e Mara

Regina Santos da Silva. Não havendo mais candidatos interessados nas referidas vagas, os

conselheiros homologaram as solicitações das referidas professoras para participarem do

Conselho da Escola de Enfermagem. 02. Afastamento da professora Mara Regina Santos
da Silva para participar de evento no exterior: A professora Mara Regina Santos da Silva

apresentou solicitação de afastamento do país no período entre os dias um e doze de junho,

para participar de duas atividades que serão realizadas em Besançon/França. A primeira é o

Colloque Éducation, Enfants, Famille et Vulnerabilité, durante o qual será apresentado o

trabalho “Basic elements for work with vulnerable populations: a study with pregnant women

and puerperal crack users”, com resultados de estudos desenvolvidos no âmbito do

Programa de Pó-graduação em Enfermagem da FURG. A segunda atividade é uma reunião

de pesquisadores para discutir as bases para o estabelecimento de uma colaboração

internacional para investigação sobre o tema da vulnerabilidade das famílias. A solicitação foi

homologada pelos conselheiros. 03. Aprovação de Convênios e Acordos de Cooperação
de interesse do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem: O professor Edison

passou a palavra para a professora Mara, que referiu a necessidade de renovação dos

Acordos de Cooperação Internacional da FURG com a Université du Québec à Trois-Rivières

– UQTR e com a Université du Québec en Outaouais - UQO, uma vez que expirou o prazo

de vigência de ambos e as instituições envolvidas estão de acordo com a continuidade dos

trabalhos que vem sendo desenvolvidos em parceria desde dois mil e quatro. Referiu,

também, a necessidade de assinatura de um Convênio Nacional com a Faculdade de

Ciências e Tecnologia do Maranhão – FACEMA, para a continuidade da elaboração de

Proposta de Mestrado Interinstitucional – MINTER, a qual deverá ser submetida à CAPES

em setembro próximo. As solicitações foram aprovadas pelos membros do Conselho. 04.
Possível cedência da professora Aline Cristina Calçada de Oliveira para atua junto à
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH: O professor Edison passou a

palavra para a professora Aline, que relatou ter sido convidada pela Superintendência da

EBSERH para assumir a vaga de Chefe da Unidade de Gerenciamento de Atividades de

Ensino de Graduação e Ensino Técnico e posteriormente, após aposentadoria da professora

Geani Farias Machado Fernandes, assumir sua vaga como Diretora de Gerência de Ensino e



Pesquisa – GEP. Relatou, ainda, que pretende continuar desenvolvendo atividades junto à

Escola, ministrando a disciplina Terapias Integrativas Complementares, bem como

participando do Comitê de Ética em Pesquisas na Área da Saúde – CEPAS, já que a

EBSERH permite o desenvolvimento de oito horas semanais fora do âmbito das atividades lá

desenvolvidas. O professor Edison relatou sobre a importância da ocupação de tal cargo por

um representante da Escola, já que há na Universidade diversas pessoas de outras áreas

que não a da saúde interessadas em ocupar a vaga. A professora Daniele ressaltou sobre a

possível falta de professor que o afastamento da professora Aline poderá causar à

Residência Multiprofissional em Saúde da Família, ao que a professora Giovana respondeu

que é possível que as atividades da professora Aline sejam desempenhadas por um

professor substituto que virá para suprir a vaga, desde que o mesmo tenha as qualificações

necessárias para tal e que conste no Edital que o mesmo ministrará aulas na Pós-Graduação.

A professora Aline relatou que a palavra final para sua indicação como ocupante da vaga

depende do aval final da Reitoria, mas que sente-se mais confortável com a aprovação do

Conselho da Escola de Enfermagem. O conselho aprovou a liberação da professora. 05.
Afastamento para cursar Mestrado do servidor Ederson Coelho Wyse: O administrador

Ederson referiu que foi aprovado e já está cursando o Mestrado Profissional em

Administração Pública do PROFIAP e que por isso necessita de afastamento parcial de suas

atividades, conforme previsto no Plano de Qualificação da Universidade. Declarou que

cumpre as exigências previstas para tal afastamento, tais como não estar em estágio

probatório e sua demanda constar no plano anual de qualificação da Escola. Sua solicitação

foi aprovada pelos conselheiros. 06. Afastamento parcial do Professor Admir de Almeida
Duro para cursar disciplinas como aluno especial no Doutorado em Veterinária na
UFPEL: O presidente relatou que o professor Admir tem interesse em cursar Doutorado em

Veterinária na Universidade Federal de Pelotas e que por isso solicitou dispensa de doze

horas semanais de suas atividades para cursar as disciplinas Bacteriologia I e Microtoxinas e

microtoxicoses, como aluno especial. A solicitação foi aprovada pelos conselheiros. 07.
Afastamento parcial do professor Luciano Lourenção para término de Curso de
Especialização em Epidemiologia: O professor Luciano Garcia Lourenção relatou que nos

próximos três meses estará em fase de finalização de um curso de Especialização em

Epidemiologia que está realizando na Universidade Federal do Espírito Santo e que por isso

necessita de dispensa de suas atividades nos dias 31/03, 19/04, 20/04, 02/05 a 05/05; 14/06

a 16/06 e 12/07 a 14/07 para frequentar os encontros presenciais do referido curso. A

solicitação foi aprovada pelos conselheiros. 08. Afastamento parcial da servidora Eloísa



Fonseca para cursar a disciplina Elaboração de Tese, no Doutorado em Enfermagem
da FURG: O professor Edison relatou que a servidora Eloísa solicitou a dispensa de doze

horas semanais de suas atividades laborais para cursar a disciplina de Elaboração de Tese

no curso de Doutorado em Enfermagem da Universidade. Tendo em vista que a referida

servidora não estava presente para explicar algumas dúvidas que surgiram a respeito da

solicitação, o conselho decidiu por não votar o referido pleito e solicitar que o mesmo seja

reencaminhado na próxima reunião, com informações complementares. 09. Representação
da Escola de Enfermagem junto ao Comitê de Extensão da Universidade: O professor

Edison relatou que recebeu e-mail da professoral Nalú Pereira da Costa Kerber, atual

representante da Escola junto ao Comitê de Extensão da Universidade, colocando à

disposição sua vaga junto ao referido Comitê. Após, solicitou que dois docentes se

disponibilizassem para ocupar tal vaga, como titular e suplente. Candidataram-se os

professores Diéssica Roggia Piexak e Cesar Francisco da Silva Costa, cujas candidaturas,

respectivamente como titular e suplente, foram homologadas pelos conselheiros. 10.
Representação da Escola de Enfermagem junto ao Comitê de Ciência e Tecnologia da
Universidade: O professor Edison relatou sobre a necessidade de indicar dois docentes da

Escola de Enfermagem como representantes junto ao Comitê de Ciência, Tecnologia e

Inovação – CCTI da Universidade e solicitou que os interessados se manifestassem.

Manifestaram interesse as professoras Mara Regina Santos da Silva e Marta Regina Cesar-

Vaz, as quais foram aprovadas para a referida representação, respectivamente como titular e

suplente. 11. Representantes da Escola de Enfermagem junto à Comissão Própria de
Avaliação da FURG: O professor Edison referiu a necessidade de indicar dois docentes

para representar a Escola de Enfermagem junto à Comissão Própria de Avaliação da

Universidade. Manifestaram interesse as professoras Lenice Dutra de Sousa e Paula Pereira

de Figueiredo, as quais foram aprovadas pelos conselheiros, respectivamente, como titular e

suplente. 12. Representação discente junto à Comissão Própria de Avaliação da Escola
de Enfermagem: O professor Edison relatou a necessidade de indicação de um novo

membro discente para compor a Comissão Própria de Avaliação da Escola de Enfermagem,

tendo em vista que a atual representante já está formada. Foi indicada para tal

representação, através do representante discente de graduação no Conselho Hadã

Wellington Lima de Lima , a aluna Muriel Porto. A indicação foi homologada pelos

conselheiros. 13. Término de mandato da RIHMAS: O professor Edison passou a palavra

para a atual Coordenadora da Residência, professora Aline Campelo Pintanel, que referiu

que seu mandato está terminando ao final desse mês, o que implicaria na necessidade de



nova eleição para Coordenação da RIHMAS. Tendo em vista as diversas reformulações pela

qual a Residência está passando, após discussão, foi decidido que a professora Aline

permanecerá pró-tempore na Coordenação até que sejam resolvidas todas as pendências

referentes às reformulações. A decisão foi aprovada pelos conselheiros. 13. Representação
docente da Escola de Enfermagem junto ao Conselho Universitário – CONSUN: O

presidente relatou que a atual coordenadora em exercício do Curso de Graduação em

Enfermagem, ocupa junto ao COEPEA uma vaga relativa a esse cargo, e devido a isso terá

que abrir mão de sua vaga como representante docente da Escola junto ao CONSUN.

Manifestaram interesse na representação as professoras Stella Minasi de Oliveira e Bárbara

Tarouco da Silva, as quais foram aprovadas pelos conselheiros para tal, respectivamente

como titular e suplente. 14. Comissão Eleitoral para escolha da Coordenação do Curso
de Enfermagem: Tendo em vista o término do mandato da atual Coordenação do Curso de

Enfermagem no final do próximo mês, o presidente solicitou manifestação de interessados

em compro a comissão eleitoral responsável pelo próximo processo de escolha da

Coordenação. Manifestaram interesse as professoras Aline Campelo Pintanel, Giovana

Calcagno Gomes e Cesar Francisco Silva da Costa. E a professora Diéssica Roggia Piexak

como suplente. A formação da comissão eleitoral foi homologada pelos conselheiros. 15.
Solicitações da Coordenação do Curso de Especialização Abordagem Multidisciplinar
em Dependência Química: O professor Edison fez a leitura do documento recebido da

Coordenadora do Curso de Especialização Abordagem Multidisciplinar em Dependência

Química, professora Ana Luiza Muccillo Baisch, através do qual a mesma solicita aumento

da carga horária da disciplina Abordagem Familiar da Dependência Química de quinze para

trinta horas; oferecimento da referida disciplina no corrente ano e participação da professora

Marlene Teda Pelzer na disciplina Psicologia do desenvolvimento e uso de álcool e outras

drogas. Todas as solicitações foram aprovadas pelos conselheiros.16. Homologação de
Orientações de Trabalhos de Conslusão de Curso; Bancas de Trabalhos de Conclusão
de Curso e Projetos de Trabalho de Conclusão de Cursos: O presidente passou a

palavra para a professora Camila Daiane Silva, que apresentou as seguintes propostas de

orientação para Trabalhos de Conclusão de Curso: acadêmicas Letícia dos Santos Rios e

Sheila Almeida Pinheiro orientadas pela professora Giovana Calcagno Gomes; para Banca

de Trabalho de Conclusão de Curso: acadêmica Sheila Almeida Pinheiro, banca

examinadora composta pelas professoras Giovana Calcagno Gomes, Carolina Hirsh, Aline

Campelo Pintanel e Janaína Sena Castanheira, sob a presidência da primeira; e para

Projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso: acadêmica Kadija Pereira Costa orientada



pela professora Bárbara Tarouco da Silva, acadêmica Larissa Lemos Silva orientada pela

professora Diéssica Roggia Piexak, acadêmica Andressa Silva Negreira orientada pela

professora Fabiane Ferreira Francioni, acadêmico Rogério Barbosa Silveira orientado pela

professora Laurelize Pereira da Rocha, acadêmico Hadã Wellington Lima de Lima orientado

pela professora Marta Regina Cesar-Vaz, acadêmico Ismael Moron de Souza Reinhardt

orientado pelo professor Cesar Francisco da Silva Costa, acadêmica Vanessa Ávila dos

Santos orientada pela professora Paula Pereira de Figueiredo e acadêmica Cáren Igure

Noble orientada pela professora Liziani Iturriet Ávila. As orientações e banca foram

homologadas pelos conselheiros. 17. Tutoria indígena e quilombola: O professor Edison

relatou a necessidade de indicar um tutor indígena e um tutor quilombola para os novos

acadêmicos Kelli Lucinéia Fortes e Suelem Amaral Monteiro. Manifestaram interesse as

professoras Lenice Dutra de Sousa e Marina Soares Mota, respectivamente como tutora

indígena e tutora quilombola dos referidos alunos. As tutorias foram homologas pelos

presentes. 18. Pojetos Comitê de Extensão – COMEX e Comitê de Pesquisa - COMPESQ:
O presidente passou a palavra para os representantes de cada comitê. O professor Cesar

apresentou os projetos aprovados pelo Comitê de Extensão da Escola de Enfermagem: Liga

de Enfermagem: saúde, adulto e trabalho, coordenado pela enfermeira Marlise Capa Verde

de Almeida e Liga de Enfermagem em Urgência e Emergência, coordenado pela docente

Liziani Iturriet Ávila; A enfermeira Marlise apresentou os projetos aprovados pelo Comitê de

Pesquisa da Escola de Enfermagem: Implantação da consulta multiprofissional ao idoso na

Estratégia de Saúde da Família, da residente Amanda Gayer Cardoso, sob orientação do

professor Cesar Francisco da Costa, O brinquedo terapêutico na realização de

procedimentos invasivos de enfermagem na criança hospitalizada, da a acadêmica Renata

Oliveira Martins, sob orientação da professora Stella Minasi de Oliveira, Percepção dos

acadêmicos de enfermagem sobre a simulação realística como ferramenta de ensino-

aprendizagem, da acadêmica Luana Serena Montiel sob orientação da professora Bárbara

Tarouco da Silva, Efeitos de um programa de exercícios físicos em indivíduos com pressão

arterial hiperreativa durante teste de esforço, da residente: Jayne Santos Leite, sob

orientação do professor André de Oliveira Teixeira, Percepção de pesssoas com diabetes

mellitus acerca da educação em saúde, da residente Prisciane Cardoso Silva, sob orientação

da professora Aline Campelo Pintanel, A dor e a delícia de ser residente: a experiência do

ser e de ser residente em saúde da família na formação e atuação profissional de educação

física, do residente Douglas Almeida Xavier, sob orientação da professora Mirella Pinto

Valério, Percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre a carreira docente em uma



instituição de ensino superior, do professor Edison Luiz Devos Barlem, Planejamento familiar

para adolescentes: a percepção do agente comunitário de saúde, da professora Daniele

Ferreira Acosta e O trabalho da equipe multiprofissional no processo de desenvolvimento da

dependência de álcool e outras drogas, da mestranda Liana Longo Teixeira Lopes, sob

orientação da professora Mara Regina Santos da Silva. Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual após lida será submetida à

homologação na próxima reunião do Conselho.

Prof. Dr. Edison Luiz Devos Barlem
Presidente
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