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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
ATA 13/2017

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala 406 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 da Silva Gama,
Bárbara Tarouco da Silva, Camila Daiane Silva, Carmen Carballo Dominguez, Cesar
Francisco Silva da Costa, Ederson Coelho Wyse, Fabiane Ferreira Francioni, Giovana
Calcagno Gomes, Jamila Geri Tomaschewski Barlem, Janaína Sena Castanheira, Laurelize
Pereira Rocha, Lenice Dutra de Sousa, Mara Regina Santos da Silva, Marina Soares Mota,
Marlise Capa Verde Almeida de Mello, Marta Regina Cezar-Vaz, Paula Pereira de Figueiredo
e Stella Minasi de Oliveira. Participaram como convidados a professora Diéssica Roggia
Piexak e a servidora Rita de Cassia Andrade Louzada, que secretariou a reunião. O
presidente encaminhou os assuntos da pauta: 1. Aprovação da Ata 10 A/2017-CONENF: O
presidente referiu que a Ata já havia sido anteriormente encaminhada por e-mail, não tendo
retornado nenhuma solicitação de alteração. Após, o documento foi aprovado por
unanimidade pelos conselheiros. 2. Definição de Banca do Concurso para professor
Efetivo, 40h DE da Escola de Enfermagem: O professor Edison relatou a necessidade de
alteração da banca do concurso, pois entre os membros da banca examinadora há
impedimento, tendo em vista que nos últimos concursos, na tentativa de evitar impugnação
judicial por parte de candidatos que sintam-se prejudicados, o conselho decidiu que após a
homologação dos inscritos, havendo entre esses e qualquer membro da banca vínculo de
amizade ou inimizade, parentesco, relação de orientação ou co-orientação, bem como
coautoria em publicações técnico-científicas, a banca será reformulada. Nesse sentido, após
ampla discussão, os conselheiros decidiram por manter os referidos critérios para este e para
os próximos concursos da Escola de Enfermagem, com abstenção da conselheira Bárbara
da Silva Gama. Após rever e manter os referidos critérios, os conselheiros aprovaram a
banca examinadora do concurso da seguinte forma: Lenice Dutra de Sousa e Janaína Sena
Castanheira como membros efetivos e Luciano Garcia Lourenção como suplente. Como
membros externos foram indicadas as professoras Taís Maria Nauderer e Rafaela Andolhe,
respectivamente como titular e suplente. Além disso, os conselheiros decidiram que os
suplentes só deverão participar da seleção caso haja impedimento de algum membro efetivo.
3. Mérito Acadêmico COREN: O professor Edison passou a palavra para a professora
Jamila, que relatou sobre o interesse do COREN em oferecer ao (a) melhor formando (a) do
Curso de Enfermagem, durante a Solenidade de Formatura, a distinção de mérito acadêmico.
Houve ampla discussão sobre os aspectos positivos e negativos de tal título, bem como
sobre quais os critérios que seriam utilizados para definir o ganhador, se as notas, a carga
horária de trabalhos complementares. Os conselheiros decidiram realizar consulta aos



alunos, a qual será organizada através de votação organizada pela Coordenação de Curso
juntamente com o Diretório Acadêmico. Após essa consulta o assunto retornará ao Conselho.
4. Seleção para Professor Substituto da Escola de Enfermagem: O professor Edison
relatou a necessidade de abrir seleção para professor substituto da Escola de Enfermagem,
tendo em vista a proximidade do término de três contratos de professoras substitutas que
estão atuando em substituição às docentes permanentes cedidas para a EBSERH e da
licença gestante da professora Aline Pintanel. Após discussão, o presidente solicitou que os
interessados em compor a banca se manifestassem, e os conselheiros aprovaram a seguinte
banca examinadora para a referida seleção: Diéssica Roggia Piexak, Jamila Geri
Tomaschewski Barlem, Marina Soares Mota, Camila Daiane Silva (1ª suplente) e Stella
Minasi de Oliveira (2ª suplente). 5. Comitê de Extensão da FURG: O professor Edison
relatou a necessidade de indicar um representante da Escola de Enfermagem junto ao
Comitê de Extensão da FURG, que será recomposto em nova configuração. Conforme
discussão já realizada por esse Conselho no ínicio do ano letivo, foi aprovada a indicação da
professora Diéssica Roggia Piexak e do professor Cesar Francisco Silva da Costa,
respectivamente como titular e suplente, para representarem a Escola junto ao referido
Comitê. 6. Representantes da Escola de Enfermagem como Agentes de Gestão
Ambiental – AGA: O presidente informou, conforme e-mail encaminhado a todos, sobre a
necessidade de indicar um representante da Escola de Enfermagem como suplente na
função de Agente de Gestão Ambiental, vaga anteriormente ocupada pela servidora Dóris
Helena Farias, que assumiu a como titular em virtude da aposentadoria do servidor Bento
Barroso. A professora Giovana indicou o servidor Leonardo Malaguez Batista. Os
conselheiros aprovaram a indicação. 7. TCC: O professor Edison passou a palavra à
professora Camila Daiane Silva, que informou sobre a discordância dos alunos em participar
do Evento TCC, realizando a apresentação pública de seus TCC’s em um segundo momento,
sem questionamentos da banca. Após ampla discussão, foram votadas as seguintes
indicações: a) proposição da professora Camila, de que haja a realização da apresentação
do TCC em dias separados, dentro do cronograma da disciplina, sem a realização do Evento
TCC; b) proposição da representante discente Bárbara, de que haja a apresentação do TCC
para a Banca e posteriormente a realização do Evento TCC conforme já está previsto, tendo
em vista que nesse semestre teremos apenas oito formandos e que para as próximas
edições o assunto pode ser futuramente revisto pelo Núcleo Docente Estruturante e, e após,
retornar à apreciação do Conselho; A indicação da discente Bárbara foi aprovada com
quatorze votos. A indicação da professora Camila obteve cinco votos. 8. Projetos: O
presidente passou a palavra à enfermeira Marlise, que apresentou os seguintes projetos já
aprovados pelo COMPESQ: Projeto de vida profissional de estudantes de graduação em
enfermagem, de responsabilidade da professora Giovana Calcagno Gomes; Métodos não
farmacológicos para alívio da dor nos recém-nascidos internados na Unidade de Tratamento
Intensivo Neonatal, de responsabilidade da professora Giovana Calcagno Gomes; A prática
da automedicação em adultos: subsídios para a atuação da enfermagem, de
responsabilidade da professora Giovana Calcagno Gomes; Percepção de cuidadores acerca
da internação de um familiar no hospital, de responsabilidade da professora Giovana
Calcagno Gomes; Percepção da família acerca da sua permanência junto ao recém-nascido
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, da mestranda Milene Costa, sob orientação da
professora Giovana Calcagno Gomes; Crianças e adolescentes com transtorno depressivo:
um estudo na perspectiva da resiliência familiar, da mestranda Eduarda Ramis Pontes, sob
orientação da professora Mara Regina Santos da Silva. Todos os projetos foram
homologados pelos conselheiros. COMEX: O presidente passou a palavra ao professor
Cesar, que apresentou o seguinte programa já aprovado pelo COMEX: PESDOC - Programa
de Educação em Saúde em Doenças, de responsabilidade da professora Fabiane Ferreira
Francioni. Os projetos e o programa foram homologados pelos conselheiros. Informes:
Graduação: A representante discente Bárbara ressaltou que a partir de 01/11/2017 estará



aberto o período de avaliação do docente pelo discente, por isso solicitou aos docentes que
incentivem a participação dos alunos no referido processo. A professora Lenice ressaltou que
os docentes poderiam ceder 10 minutos de suas aulas para que os alunos realizem a
votação através de seus celulares, tendo em vista a importância dessa avaliação, já que
seus resultados estão sendo utilizados pelo INEP nas avaliações de curso. Revista: A
enfermeira Marlise informou que em breve haverá abertura de período para submissão de
artigos para publicação no próximo número da Revista. Assuntos Gerais: O professor
Edison informou sobre a escassez de recursos na Universidade, referindo que o
almoxarifado não está atendendo a todos os pedidos de material da Escola, por isso solicitou
a colaboração de todos para o uso racional de todos os materiais de expediente, os quais
terão a retirada monitorada junto à Secretaria. Outros pontos abordados pelo presidente
foram a necessidade da solicitação de impressões ser feita em horário de expediente da
Secretaria e o novo horário de expediente do estagiário Rafael, que foi alterado para melhor
atender às demandas da Secretaria, e ocorrerá das 10 às 12h e das 13h30 às 17h30.
Finalizando, o presidente informou sobre a confraternização de final de ano da Escola de
Enfermagem, que está prevista para ocorrer no dia 12/12/2017, numa terça-feira, junto à
AFURG Campus Carreiros, podendo haver alteração de local. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos
conselheiros.

Prof. Dr. Edison Luiz Devos Barlem
Presidente


	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
	ESCOLA DE ENFERMAGEM
	Rua General Osório s/nº  Campus  Saúde  Rio Grande
	Fone: (53) 3237-4605  Fax: (53) 32374603 E-Mail: e
	FURG

