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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
ATA 16/2017

No dia oito do mês de novembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, 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 da

Silva Gama, Bárbara Tarouco da Silva, Camila Daiane Silva, Carmen Carballo Dominguez,

Cesar Francisco Silva da Costa, Ederson Coelho Wyse, Giovana Calcagno Gomes, Jamila

Geri Tomaschewski Barlem, Janaína Sena Castanheira, Laurelize Pereira Rocha, Marina

Soares Mota, Marlise Capa Verde Almeida de Mello, Paula Pereira de Figueiredo e Stella

Minasi de Oliveira. Justificou ausência as conselheiras Marta Regina Cezar Vaz e Lenice

Dutra de Souza. Participaram como convidados os professores Diéssica Roggia Piexak,

Luciano Garcia Lourenção e a servidora Lisiane Ortiz Teixeira, que secretariou a reunião. O

presidente encaminhou o assunto da pauta: 1. Homologação da Ata N.º 014/2017 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. Aprovação do Edital de Seleção do Programa de Residência
Integrada Multiprofissional Hospitalar com ênfase na atenção à saúde
cardiometabólica do adulto (RIMHAS) e Residência Multiprofissional em Saúde da
Família (RMSF): O professor Edison relatou que a Escola recebeu o processo administrativo

contendo o Edital das residências com o cronograma atualizado para aprovação do Conselho.

O professor iniciou a apresentação do edital, informando que o período de inscrição será do

dia oito de novembro ao dia dois de dezembro do ano vigente e que não existe taxa de

pagamento. O professor relatou que cada residência terá duas (02) vagas para a área da

enfermagem e sugeriu que fosse retirado do edital a parte que menciona que os casos



omissos serão avaliados pela comissão de seleção. A professora Giovana corroborou e

completou comunicando que o edital tem que prever todas as informações. O professor

Édison esclareceu os demais tópicos do edital e informou que a prova objetiva está prevista

para o dia nove de dezembro do ano corrente e que constará de vinte questões, sendo que a

Escola apenas participará na elaboração das questões referentes à RMSF. O professor

Édison noticiou em seguida o conteúdo programático geral e por núcleo para as duas

residências, a logística para a realização da prova objetiva, os critérios para classificação

para a próxima etapa, os períodos de recursos e os cronogramas e procedimentos para

análise dos currículos e dos planos de trabalho. A professora Giovana informou que a

seleção pela proposta de trabalho é uma etapa nova e a professora Stella completou

inteirando que nos editais pregressos nesta etapa era a entrevista. A professora Janaina

retificou anunciando que a proposta de trabalho já foi analisada em seleções anteriores, o

que foi ratificado pelo professor César no que concerne a RMSF. A professora Giovana

expressou que todas as solicitações a respeito do funcionamento das residências foram

atendidas e salientou a relevância das residências além de destacar o comprometido da

gestão atual do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-FURG/EBSERH)

segundo o edital. A professora Paula indagou se já foi formalizado que a Escola assumirá

apenas disciplinas do eixo da enfermagem, onde os professores Édison e Janaína

anunciaram que ocorrerá uma reestruturação com a divisão igualitária de disciplinas entre as

Unidades envolvidas nas residências. A professora Giovana informou que ficou acertado que

os docentes cedidos para o HU serão cada um responsável por ministrar oito horas de aula

por semana. A professora Camila reinterou que até o momento a reestruturação não ocorreu

e a professora Giovana respondeu que a nova coordenação das residências solicitará para a

Direção a indicação dos docentes que estarão envolvidos. A professora Laurelize relatou que

esta reestruturação deveria ocorrer antes de uma nova seleção. O professor Édison

respondeu que existia a possibilidade da mesma ser desativada devido ao longo tempo

transcorrido desde a última seleção e a professora Jamila acrescentou que o processo de

seleção é demorado e, por isso, ele foi iniciado primeiro. A professora Janaina reafirmou que

a professora Vera Torres está oficialmente como a Coordenadora das residências. A

professora Paula destacou e a professora Laurelize confirmou que a reestruturação deveria

ser realizada antes do início de uma nova turma de residência, principalmente neste

momento em que não existirá influência de residentes do segundo ano. A professora Jamila

sugeriu que a reestruturação das residências esteja na pauta da próxima reunião do

Conselho. A professora Giovana declarou que ainda persistirão alguns problemas, mas o

principal solicitado foi atendido e que a discussão a respeito da reestruturação ocorrerá



posteriormente. O professor Édison propôs que a Escola se envolva nas atividades das

residências apenas após a reestruturação das mesmas. Após a exposição dos fatos, o

presidente do Conselho encaminhou a votação a respeito do edital o qual foi aprovado por

unanimidade pelos conselheiros sem nenhuma abstenção. 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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