
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 06/2017

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 Campelo Pintanel, Bárbara Tarouco da Silva,

Carmen Carballo Dominguez, Cesar Francisco Silva da Costa, Diéssica Roggia Piexak,

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

Janaína Sena Castanheira, Lenice Dutra de Sousa, Marlise Capa Verde de Almeida, Paula

Pereira Figueiredo e Stella Minasi de Oliveria. Participaram como convidadas as professoras

Bianca Contreira de Jung, Camila Daiane Silva, Daiani Modernel Xavier, Daniela Menezes

Galvão, Daniele Ferreira Acosta, Jaqueline do Espírito Santo Costa, Luciano Garcia

Lourenção, Marina Soares Mota e a enfermeira Clecí de Fátima Enderle. Secretariou a

reunião a servidora Rita de Cassia Andrade Louzada. Foi justificada a ausência da

conselheira Marta Regina Cezar-Vaz. O presidente encaminhou os assuntos da pauta: 1.
Homologação da Ata N.º 04/2017 do Conselho da Escola de Enfermagem: O professor

Edison informou que o referido documento fora encaminhado a todos via e-mail juntamente

com a pauta desta Reunião e que não retornaram sugestões de alteração. Após colocou o

item em votação e a Ata foi aprovada por todos. 2. Substituição da conselheira Aline
Cristina Calçada de Oliveira: O presidente mencionou que em virtude da ida da professora

Aline Cristina Calçada de Oliveira para a EBSERH, há a necessidade de preenchimento de

sua vaga como titular do Conselho da Escola de Enfermagem. Entre os presentes, apenas a

professora Camila Daiane Silva manifestou interesse em preencher a referida vaga. Posta

em votação, a candidatura foi aprovada por unanimidade. 3. Representação da Escola de
Enfermagem junto ao PROCEM: O presidente referiu a necessidade de indicar um membro

para compor o Comitê Gestor do PROCEM – Programa de Compartilhamento de

Equipamentos Multiusuários, ressaltou ser permitida a recondução do atual represente, que



nesse caso é a professora Mara Regina Santos da Silva, bem como mencionou que a

mesma manifestou interesse em permanecer como representante, o que foi aprovado por

todos os conselheiros. 4. Relatório PET 2016: A professora Giovana referiu a necessidade

de que as atividades do PET sejam acompanhadas e de conhecimento de todos os membros

da Escola de Enfermagem. Nesse sentido, referiu que em 2016 o PET Enfermagem teve

duas tutoras. No primeiro semestre a professora Vera Lúcia de Oliveira Gomes que saiu

devido sua aposentadoria e que assumiu a tutoria do PET no segundo semestre. Assim, no

ano de 2016 constam do relatório as atividades realizadas com a professora Vera e com ela.

Referiu que no primeiro semestre as petianas realizaram as seguintes pesquisas: Plantas

medicinais: do cultivo ao consumo; Conhecimento de professores a respeito do abuso e

violência sexual na infância e adolescência; Percepção da família acerca da internação

hospitalar da criança na unidade pediátrica; Descarte de medicamentos: uma questão

socioambiental e de saúde; Percepção e conduta de agentes comunitários de saúde frente a

violência doméstica à pessoa idosa e Evasão e repetência dos acadêmicos do curso de

enfermagem. como atividades de ensino realizaram o Curso de Exame físico; SULPET e o

Curso de Capacitação de acadêmicos de enfermagem para atendimento de clientes em

situação de urgência e emergência e como atividades de extensão realizaram: a 77ª Semana

Brasileira de Enfermagem e a 40ª Semana Riograndina de Enfermagem; a Socialização dos

Trabalhos de Conclusão de Curso TCC e o projeto Hábitos e expectativa de vida de

adolescentes que frequentam o CCMar-FURG. No segundo semestre realizaram as

pesquisas: Percepção de professores acerca do bullying na escola: Implicações para a

prática de enfermagem; plantas medicinais usadas nas comunidades de estudantes

indígenas da escola de enfermagem; vivências do familiar cuidador no hospital e Produção

científica brasileira acerca do papel do enfermeiro frente à automedicação: uma revisão

integrativa. Como atividades de ensino: Curso Realizando uma prática segura na

administração de medicamentos; Curso Avaliação clínica e semiológica de enfermagem;

Evento Socialização dos trabalhos de conclusão de curso dos estudantes de enfermagem e

Oficina para criação e atualização do Curriculum Lattes. E como atividades de extensão:

Acolhida cidadã/solidária 2016 2; Projeto Ostomia uma forma de viver ; Recreação hospitalar:

um estímulo ao desenvolvimento infantil e curso de Abordagem multidisciplinar frente à

problemática da violência contra a criança e o adolescente.5. Programa PET 2017: A

professora Giovana referiu que no ano de 2017 têm como atividades planejadas de extensão:

- Acolhida cidadã/solidária 2017 um e dois; Projeto Ostomia uma forma de viver; Recreação

hospitalar: um estímulo ao desenvolvimento infantil e a 78ª Semana Brasileira de

Enfermagem e 41ª Semana Riograndina de Enfermagem. Como atividades de ensino: Curso



de enfrentamento da morte no cotidiano da enfermagem; Curso Avaliação clínica e

semiológica de enfermagem; evento Socialização dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos

Estudantes de Enfermagem um e dois e Videoaulas dos procedimentos de Enfermagem.

como atividades de pesquisa estrão planejadas: Métodos não farmacológicos para alívio da

dor nos recém-nascidos internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal; Projeto de

vida profissional dos estudantes de Enfermagem; Automedicação em adultos: percepções e

implicações para a prática da enfermagem e Atitudes, práticas e estilo de vida de

adolescentes: uma questão de saúde. 6. Licença para Capacitação da enfermeira Clecí de
Fátima Enderle: O presidente informou sobre a solicitação de licença para capacitação que

será gozada pela servidora Clecí de Fátima Enderle, para elaboração de sua tese de

doutorado, pelo período de três meses, a qual a mesma faz jus por preencher os requistos

estabelecidos por lei e regulamentação interna da Universidade. 7. Designação de Banca
Examinadora para concurso para professor 40h DE: O presidente mencionou a

necessidade de compor banca examinadora do concurso para professor 40 horas dedicação

exclusiva que cocorrerá para preenchimento de vaga decorrente da aposentadoria da

professora Vera Lúcia de Oliveira Gomes. Os três docentes escolhidos, dois titulares e um

suplente, deverão apresentar proposta sobre os dez pontos a serem sorteados no referido

concurso, bem como indicar dois membros externos para compor a referida banca, um titular

e um suplente. Colocaram-se à disposição para tal atividade as seguintes docentes, as quais

obtiveram o respectivo número de votos: Stella Minasi de Oliveira, quatro votos; Paula

Pereira de Figueiredo, quatro votos; Bárbara Tarouco da Silva, seis votos; Lenice Dutra de

Sousa, três votos; Fabiane Ferreira Francioni, três votos; Laurelize Pereira Rocha, quatro

votos; Marina Soares Mota, três votos; Aline Campelo Pintanel, cinco votos. Cada

conselheiro presente votou em duas candidatas, foram escolhidas como membro titulares as

professoras Bárbara Tarouco da Silva e Aline Campelo Pintanel. Para definição do membro

suplente houve nova votação entre as professoras mais votadas em terceira posição Paula e

Stella, já que a professora Laurelize abriu mão do pleito. Foi escolhida como suplente a

professora Paula, que contabilizou dez votos contra seis votos da professora Stella. 8.
Afastamento do país da professora Marina Soares Mota: O professor Edison passou a

palavra à professora Marina, que fez um breve relato de sua proposta de visita técnica à

Universidade Católica Portuguesa, cuja finalidade é um intercâmbio pedagógico com o curso

de enfermagem de Lisboa. A docente mencionou que tal visita ocorrerá em período de

recesso acadêmico e em nada atrapalhará suas atividades docentes junto à Escola de

Enfermagem, bem como será custeada por ela. A proposta foi aprovada por todos os

conselheiros. 9. Alteração do regime de trabalho da professora Aline Campelo Pintanel



para quarenta horas dedicação exclusiva: O presidente informou que a professora Aline

concluiu seu período de estágio probatório, portanto está apta para solicitar alteração de

regime de trabalho para dedicação exclusiva, o que deverá ser feito com abertura de

processo administrativo e proposição de um plano de trabalho a ser avaliado por comissão

designada para tal fim, a qual deverá ser composta por três docentes da Escola de

Enfermagem. Após solicitação do presidente, disponibilizaram-se para compor a referida

comissão as professoras Giovana Calcagno Gomes, Stella Minasi de Oliveira e o professor

Cesar Francisco Silva da Costa. 10. Coorientação de PTCC: O presidente passou a palavra

à professora Camila Daiane Silva, que apresentou as seguintes propostas de inclusão de

coorientação em projetos de conclusão de curso: incluir Maria Luzia Godinho como

coorientadora da discente Cáren Igure Noble, sob orientação da professora Liziani Iturriet

Ávila e incluir Deciane Pintaneça de Carvalho como coorientadora da discente Lucia

Veronica Lena Kucharski, sob orientação da professora Laurelize Pereira Rocha. As

solicitações foram aprovadas pelos conselheiros. 11. EENF Escuta: Os diretores informaram
sobre as atividades do projeto EENF Escuta, destacando que haviam realizado reuniões com

as nove séries do curso e a coordenação de graduação, destacando o sucesso da atividade

no sentido de identificar o andamento da vida acadêmica de nossos estudantes. 12.
Projetos: a) COMPESQ: O professor Edison passou à palavra a enfermeira Marlise Capa

Verde de Almeida, que apresentou os seguintes projetos já aprovados junto ao Comitê de

Pesquisa: Exergame como ferramenta de reabilitação cardiometabólica, da residente Karina

Langone Vieira, sob orientação de André de Oliveira Teixeira; Avaliação da higienização das

mãos na redução da microbiota cutânea em técnicos de enfermagem que cursam graduação

em enfermagem em duas instituições de Ensino Superior do Brasil, de responsabilidade de

Edaiane Barros; Fatores de riscos para o sobrepeso e obesidade em acadêmicos de

enfermagem em duas Instituições de Ensino Superior do Brasil , de responsabilidade de

Edaiane Barros; Relação entre letramento funcional em saúde, adesão à medicação e

funcionalidade em pessoas idosas na Estratégia Saúde da Família, de responsabilidade de

Daiane Porto Gautério; Percepções da equipe de Saúde da Família sobre o cuidado em

saúde mental: contribuições da Psicologia, da residenteLetícia Costa Alves, sob orientação

de Ceres Braga Arejano; A Enfermagem e a criança em situação de cirurgia eletiva: uma

revisão integrativa da literatura, de responsabilidade de Giovana Calcagno Gomes;

Comissões de controle de infecção hospitalar: processo de trabalho das equipes de hospitais

da Região Sul do Brasil, de responsabilidade de Marlise Capa Verde Almeida de Mello;

Vivências de famílias no cuidado à criança e ao adolescente com diabetes mellitus tipo 1:

subsídios para a prática de enfermagem, da mestranda Camila Magroski Goulart Nobre, sob



orientação de Giovana Calcagno Gomes; O cuidado informal ao idoso dependente em Zona

Rural, da doutoranda Rita Arim Rosales, sob orientação de Marlene Teda Pelzer. Crianças e

jovens expostos a riscos e acidentes de trabalho: estudo em ambiente rural, da pós-

doutoranda Daiani Modernel Xavier, sob orientação de Marta Regina Cezar-Vaz; Apoio

pedagógico aos estudantes de Enfermagem com dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem, de responsabilidade de Bárbara Tarouco da Silva e Curso de enfrentamento

da morte no cotidiano da enfermagem, de responsabilidade de Giovana Calcagno Gomes.

Os projetos foram aprovados pelos conselheiros. b) COMEX: O professor Edison passou a

palavra ao professor Cesar Francisco Silva da Costa, que apresentou os seguintes projetos

bem como os respectivos relatórios parciais dos mesmos, já aprovados pelo COMEX:

Cuidado à criança e ao adolescente com diabetes mellitus e Programa viver Mulher, os quais

foram aprovados pelos conselheiros. 12. INFORMES: a) PPGENF - A Coordenadora de Pós-

graduação, professora Giovana, informou que recebemos agora em maio a visita de uma das

mantenedoras e de dois professores da FACEMA de Caxias, no Maranhão para discutirmos

a possibilidade de um MINTER (Mestrado Interinstitucional) para 2018. Foram recebidos pelo

Pró-reitor de Pós-graduação e pela Reitora e Vice-reitor. O compromisso foi firmado e agora

temos que conjuntamente elaborarmos a proposta e submetê-la à CAPES. Essa conquista é

muito importante, pois auxilia na nossa avaliação. A proposta só poderá ser efetivada se

mantivermos a nota 5 na avaliação da CAPES. Em relação ao edital PNPD tivemos duas

doutoras inscritas: Daiani Modernel Xavier e Pâmela Kath de Oliveira Nörenberg. Após

avaliação a comissão definiu como com maior pontuação a Dra. daiani Modernel Xavier que

foi contemplada com a bolsa. Recebemos uma bolsa Demanda Social de Empréstimo do

Programa de Educação Ambiental e tivemos coinco mestrandas inscritas para a seleção.

Conquistou a maior pontuação a mestranda Bibiane Moura da Rosa que foi contemplada

com a bolsa. Em relação ao prêmio teses estamos no momento com quatro doutores

inscritos para avaliação de suas teses pela comissão interna: Stella Minasi de Oliveira,

Camila Silva, Gabriele Schek e Silvana Bastos Cougo. A tese selecionada pela comissão

será inscrita e passará pela avaliação da CAPES. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a

presente ata, a qual após lida será submetida à homologação dos conselheiros.

Prof. Dr. Edison Luiz Devos Barlem
Presidente
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