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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
ATA 08/2017

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na

sala LASHE da Área Acadêmica do Campus Saúde, foi realizada reunião extraordinária 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, Camila Daiane Silva, Carmen Carballo Dominguez, Marina Soares Mota,

Cesar Francisco Silva da Costa, Diéssica Roggia Piexak, Ederson Coelho Wyse, Giovana

Calcagno Gomes, Janaína Sena Castanheira, Mara Regina Santos da Silva, Marlise Capa

Verde de Almeida, Paula Pereira Figueiredo e Stella Minasi de Oliveira. Participaram como

convidados os servidores Daiane Porto Gautério Abreu, Daniela Menezes Galvão, Rúbia

Gabriela Fernandes Salgado e Leonardo Malaguez Batista. O presidente encaminhou os

assuntos da pauta: 1. Abertura de Edital para professor visitante: O professor Edison

passou a palavra para que a coordenadora da Pós-Graduação, professora Giovana

Calcagno Gomes falasse sobre a abertura do edital. A professora Giovana informou que

havíamos sido contemplados com 1 (uma) vaga de professor visitante pela Universidade e

que esta vaga deveria ser preenchida mediante abertura de um edital específico. Para nos

candidatar à vaga devemos enviar à PROPESP um Plano de Trabalho a ser realizado pelo

professor na Escola de Enfermagem. Informou aos conselheiros que o professor visitante

teria 25% de sua carga horária atribuída às atividades de graduação e 75% na pós-

graduação, o que seria definido posteriormente de acordo com o currículo de quem venha a

ser contratado. Informou que o professor visitante pode ser um docente Brasileiro com

experiência em orientação de mestrado e doutorado e evidenciada experiência internacional

em seu currículo, mas que a preferência do edital é por docentes estrangeiros. Informou que

após abertura do processo, uma comissão específica da escola será montada para avaliar a

seleção do professor visitante. Encerou pedindo aos conselheiros para auxiliarem na

captação de candidatos, buscando divulgar amplamente o edital que será publicado. O



presidente do Conselho encaminhou a aprovação da abertura do edital, que foi aprovada por

unanimidade pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, a

qual após lida foi aprovada pelos conselheiros.

Prof. Dr. Edison Luiz Devos Barlem
Presidente
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