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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 12/2018

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quaíorze horas,

na sala 406 da Área Académica do Campus Saúde, foi realizada Reunião Ordinária do

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

Bariem com a presença dos seguintes conselheiros: Bárbara Tarouco da Silva, César

Francisco Silva da Costa, Dóris Helena Ribeiro Faria, Fabiane Ferreira Francioni, Giovana

Calcagno Gomes, Jamila Geri Tomaschewski Barlem. Janaina Sena Castanheira, Laureiize

Pereira Rocha, Mara Regina Santos da Silva, Marina Soares Mota, Marlise Capa Verde

Almeida de Mello, Pauia Pereira de Figueiredo, Síelia MÍnasi de Oliveira e Victoria Leslye

Rocha Gutmann. Justificaram ausência a conselheira Camila Daiane Silva, Ederson Coelho

Wyse, Jacqueline Flores de Oliveira, Marta Regina Cezar Vaz. A conselheira Lenice Dutra

de Souza encontra-se afastada em licença maternidade. Participaram como convidados

Cristiane Rodrigues Aives, Daiani Modernel Xavier, Rosemary Silva da Silveira, Simoni

Saraiva Bordignon e Lisíane Ortiz Teixeira, que secretariou a reunião. O presidente solicitou

alteração de pauta referente à inclusão do seguinte assunto: A) CAPES Print. A inclusão foi

homologada pêlos conselheiros e o presidente encaminhou os assuntos da pauta: 1.

Homologação da Ata 11/2018: O presidente informou que o referido documento foi

encaminhados a todos via e-mail, juntamente com a pauta desta Reunião e retomou com

sugestão de alteração da professora Mara. A docente solicitou que fosse alterada a redação

do trecho a respeito da homologação do resultado final do concurso, alterando a frase "A

professora Mara respondeu que a banca não deveria sair procurando pessoas para realizar a



leitura" para ". A professora Mara reforçou que não é função da banca procurar os candidatos

e outras pessoas que não se encontravam no Soca! para realizar a leitura." A ata foi

aprovada por unanimidade pêlos conselheiros. 2. Convite para a Profa. Dra. Adriane Maria

Netto de Oliveira compor, como Coordenadora Adjunta, a chapa de Coordenação do

Curso de Especialização em Abordagem Multidisciplinar em Dependência Química do

Instituto de Ciências Biológicas: O direíor informou que a professora Aduane recebeu o

convite para compor, como Coordenadora Adjunta, a chapa junto com a professora Ana

Luiza Muccillo Baisch do ICB. Ele informou que a atuação da docente como Coordenadora

será dentro da carga horária que ela já exerce na especiaiização. O convite foi aprovado por

unanimidade. 3. Acordo de Cooperação Internacional entre a FURG e a Universidade

Católica de Santa Fé: O diretor passou a palavra para a professora Simoni que informou

que durante um evento internacional a professora Aline Neuíziing Brum apresentou um

trabalho a respeito da validação de uma escala sobre sofrimento morai de estudantes. Esse

trabalho, resultante da tese de doutorado da professora Simoni, chamou a atenção do

professor Guilherme da Universidade Católica de Santa Fé, da Argentina, que gostaria de

adaptar, validar e aplicar a escala. A docente informou que foi elaborado um acordo de

cooperação bilateral entre as duas universidades. O diretor relatou que a previsão é que o

acordo seja assinado ainda este ano e ressaltou que a FURG não apresenta acordo de

cooperação com esta universidade, sendo este acordo de grande importância e relevância

para a visibilidade e internacionalização da Escola de Enfermagem. O acordo foi aprovado

por todos os conselheiros. 4. Afastamento de servidor para firmar Acordo de

Cooperação Internacional entre a FURG e a Universidade Católica de Santa Fé: A

professora Simoni informou que ela e a docente Aline Brum serão as representantes da

Unidade que irão até a Universidade Católica de Santa Fé para firmar o acordo. O

afastamento das docentes foi aprovado por unanimidade. 5. Resultado final do Processo

Seletivo para Coordenador e Coordenador Adjunto do Programa de Pós-graduaçâo em

Enfermagem biênio 2019-2020: O diretor passou a palavra para a professora Rosemary,

presidente da Comissão do Processo Seietivo, a qual informou que no que se refere à

Listagem de votantes, 16 votos foram de docentes do Programa de Pós-Graduação da

Escola de Enfermagem e 35 dos discentes, sendo 12 do Curso de Doutorado e 23 do Curso

de Mestrado, toíaiizando 51 votos. Entre os discentes, houveram 30 votos válidos, 03 nuios e

02 brancos. Entre os Docentes, 14 votos válidos e 02 brancos; não houveram votos nulos. O

resultado finai de votos válidos para a chapa foi de 44, sendo 04 votos Brancos e 03 Nulos.



O resultado para os cargos de Coordenadora e Coordenadora Adjunta do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem, da Escola de Enfermagem, para o período de 2019 - 2020 será

a Profa. Dra. Mara Regina Santos da Silva (coordenadora) e a Profa. Dra. Marlene Teda

Pelzer (Coordenadora Adjunta). O resuitado final da eleição foi colocado em votação e foi

aprovado por todos os conselheiros. O diretor parabenizou a professora Mara a qual

informou que durante a sua gestão ocorrerão novas mudanças na Plataforma Sucupíra. A

professora Giovana, atuai Coordenadora, informou que pretende realizar o pós-doutorado,

agradeceu ao Comité de Pós-Graduação (COMPÔS) pelo apoio enquanto esteve no cargo e

informou que estará até fevereiro realizando a iníegralização da Sucupira. 6. CAPES Print:

O direíor passou a palavra para a professora Mara que informou que o Edital CAPES Print

contemplou quatro projetos de seis Programas de Pós-Graduação diferentes, sendo que o

Programa de Pós-Graduaçao em Efermagem (PPGENF) está, junto com o Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde (PPGCÍSau) da FAMED no projeto intitulado "Prevenção e

controle de enfermidades e agravos que acometem a saúde humana e sua qualidade de vida

em ecossistemas costeiros". O PPGENF adminïstra as missõs e uma conta mínima para

gastos com material para consumo. Tudo relacionado a bolsas, incluindo as de pós-

doutorado e sanduíche, é administrado diretamente pela CAPES. A professora destacou que

as bolsas são destinadas aos projeíos e não aos pesquisadores que as solicitaram e, para

ocorrer a distribuição das mesmas, é necessária a publicação de um edital específico. Essa

publicação estará a cargo da Pró-Reitoria, mas até o momento não se sabe se será por

projeto ou por cidade, levando sempre em consideração que os editais pertencem ao projeto

gerai e não aos programas PPGENF e PPGCiSau individualmente. A docente salientou que

para ocorrer a internacionalização é necessário que docentes de outros países também

venham para a Unidade e que cada membro do comité gestor tem direito a uma missão de

dez dias. A professora informou que a Coordenadora do Projeto, a Professora Dra. Andrea

Von Groll da FAMED, reiatou que para melhor proveito, as missões devem ocorrerm em

países geograficameníe próximos como Inglaterra, Suíça e a França. A professora Giovana

indagou se essas missões estavam previstas no orçamento e a professora Mara salientou

que o orçamento para as missões do comité gestor apresentam orçamentos separados.

Essas missões serão para estreitar laços e incentivar a co-tutela. A docente Mara ressaltou

que ainda não se sabe como será o formato do edita! e quando o mesmo será publicado. A

professora Gíovana informou que o orçamento foi calculado com base no país e no tempo

de permanência dos docentes e que o PPGENF recebeu o valor integral solicitado, mas



qualquer alteração pode modificar o orçamento. A professora Mara informou que o PPGENF

receberá também uma bolsa para a vinda de um professor visitante estrangeiro pelo período

de um mês. A professora Giovana informou que a previsão é que em 2019 ocorram as

missões dos gestores e a bolsa de doutorado sanduíche; em 2020 saiam três docentes para

o pós-douíorado no exterior e em 2021 ocorra a saída de mais três docentes. A professora

Mara destacou que, com a mudança na nomenclatura que o PPGENF terá que retificar, não

se sabe se serão três docentes por vez que sairão para o pós-doutorado. 7. Projetos

Comité de Extensão - COMEX e Comité de Pesquisa - COMPESQ. O diretor passou a

palavra para o professor César anunciou que não foram submetidos novos projetos de

extensão no período e solicitou que os seguintes relatórios anuais aprovados peio COMEX

constasse na seguinte ata: "Clínica do pé diabético:prevenção de neuropatías de

extremidades" da professora Dra. Fabiane Ferreira Francioni; "Programa Viver Mulher da

professora Dra. Fabiane Ferreira Francíoni; liPESDOC:Programa de Educação em Saúde em

Doenças Crónicas" da da professora Dra. Fabiane Ferreira Francioni; "P!anejamento

Familiar" da professora Dra. Nalú Pereira da Costa Kerber; "Grupo educativo de puérperas"

da professora Dra. Nalú Pereira da Costa Kerber; "Grupo/Curso de Gestantes" da professora

Dra. Nalú Pereira da Costa Kerber; "Gestantes em Cena" da professora Dra. Nalú Pereira da

Costa Kerber; "Reprodução humana e o mundo atuaF da professora Dra. Naiú Pereira da

Costa Kerber; "Gurias, se toquem, estamos no Outubro Rosa" da professora Dra. Nalú

Pereira da Costa Kerber; "Detecção Precoce do câncer de mana e encaminhamentos" da

professora Dra. Nalú Pereira da Costa Kerber; "Treinamento para coleta do Papanicolau" da

professora Dra. Naiú Pereira da Costa Kerber; "Capacitação para inserção do Dispositivo

fntra-Uterino" da professora Dra. Nalú Pereira da Costa Kerber; "Outubro Rosa no HU" da

professora Dra. Naiú Pereira da Costa Kerber. A TAE Lisiane informou que no mês de

novembro não ocorreu a reunião mensal do COMPESQ visto que até o momento da reunião

o comité tinha recebido apenas um projeto de TCC para apreciação. A servidora relatou que

devido ao término das bancas de qualificação dos projetos de TCC, os projetos serão

aprovados ad refenrendum este mês com a finalidade de agilizar o processo de submissão

para a última reunião do CEPAS neste ano e prosseguiu apresentando os seguintes projetos:

"Representação Social De Pessoas Usuárias Da Atenção Básica Sobre Violência: Estudo De

Género" da Profa. Dra. Camila Daiane Silva e da discente de graduação Victoria Lesiyê

Rocha Gutmann; "Intervenção Educativa Em Prímeiros Socorros Para Professores Da

Educação Básica" da Profa. Dra. Liziani Iturriet Ávila e do discente de graduação ivan Fortes



Vasconcelos Campanher Paiva; "A Assistência Ao Paciente Com Lesão Medular: Visão Do

Académico De Enfermagem" da Profa. Dra. Liziani iturriet Ávila e da discente de graduação

Caroiine dos Santos Graciano; "Judfciafização Em Saúde: Compreensão De Estudantes De

Enfermagem, Medicina E Direito" da Profa. Dra. Jamiia Geri Tomaschewski Barlem e da

discente de graduação Gabriela do Rosário Paloski; "A Práxis Em Enfermagem Cirúrgica:

Conhecendo O Processo De Cuidado A Pessoa Com Estomia Infestinaí' da Profa. Dra

Marina Soares Mota e da discente de graduação Bíanca Dos Santos Blan; "Humanização Da

Assistência De Enfermagem Na Unidade De Terapia Intensiva Pediátrica" da Profa. Dra.

Giovana Calcagno Gomes e da discente de graduação Ana Cláudia Fortuna Da Silva;

"Assistência de enfermagem às gestantes de alto risco internadas em uma maternidade de

um Hospfta! Universitário do extremo sul do Brasil" da Profa. Dra. Fabiane Ferreira Francioni

e da discente de graduação Aline Bandeira das Neves; "Processo de adesão ao checkfisf de

cirurgia segura no centro cirúrgico" da Profa. Dra. Stella MÍnasi de Oiiveria e da discente de

graduação Aline Ney Grehs; "CONTRACEPÇÃO MASCULINA: um olhar sobre a vasectomia"

da Profa. Dra. Daniele Ferreira Acosta e da discente de graduação Ana Luiza Rimoii Hormain

Barcellos. 8. Informes Coordenação de Graduação/Pós-Graduação/Comissões:

Graduação: A Coordenadora de Graduação, professora Laurelize, informou que o prazo

para o envio do Relatório Gerência! para a Instituição é até o dia 29 de novembro e relatou

que o NDE será convocado para uma reunião no dia 03 de dezembro para deliberar a

respeito da informatização do sistema de estágios. A professora Jamila compiementou que a

Coordenração está em negociação a respeito de aspectos inerentes aos estágios da

enfermagem. A professora Laureiize relatou que será discutido no NDE também a

possibilidade da opção do estágio eietivo ser realizado em outras iocalidades. A professora

Rosemary informou que o estágio em outra cidade Já foi realizado anteriormente, mas que

ocorreram problemas em reiaçâo à carga horária e citou o Hospital de Clínicas em Porto

Alegre, onde os estágios só podem serem realizado no turno da noite e sublinhou que a

carga horária poderá ser, nesses casos de 08 horas diárias com 01 hora de intervalo. A

professora Jamiia informou que a carga horária será a presente no plano de trabalho e a

professora Laureiize ressaltou que as leis de estágio devem sempre serem respeitadas. Com

essas mudanças, o estudante será o responsável por encontrar um supervisor e por obter

as assinaturas necessárias, ficando a Coordenação de Graduação apenas com a

autorização da documentação. A docente Jamila destacou que os estágios no hospitai e na

rede continuarão sendo responsabilidade da Coordenação e que a informatização facilitará a



obtenção de contaío entre os diferentes campos de estágios uma vez que a informação será

armazenada. A professora Síelia questionou se serão firmandos convénios e a professora

Jamiia respondeu que será por meio de termos de compromisso. A professora Jamiia

destacou que no Relatório Gerência! sempre é apontado questões relativas à infraestruíura

como o laboratório de simulação realística, a área de convivência, a biblioteca, o transporte

cofetívo e a acessibilidade. A docente Rosemary salientou que o problema envolvendo

infraestrutura é que nem sempre o responsável pela obra é quem irá utilizar. Pós-

Graduação: A professora Giovana informou que no dia 30 de novembro encerram-se as

inscrições para mestrado e doutorado e as atividades da pós-graduação terminam no dia 11

de janeiro. O programa tem até fevereiro de 2019 para encaminhar os dados da Plataforma

Sucupira de 2018. A docente relatou que esteve este mês em Curitiba com a professora

Marlene Teda onde foram apresentados aos Coordenadores diversas mudanças na

Plataforma para o relatório de fevereiro, tendo destaque: a indicação de 05 dissertações e 05

teses de maior representaíividade consoante a identidade do programa, com um relatório do

Coordenador justificando os trabalhos seledonados e a avaliação dos egressos dos últimos

cinco anos. Ainda não ocorreu mudança no Qualis, mas os livros (escrita, editoração) serão

mais valorizados além da avaliação qualitativa e quantitava das publicações; a

internacionaiização e o impacto locai, regional, nacional e internacional do programa. A

Coordenadora informou também que a representante dos discentes da pós-graduação no

Conselho da Escola de Enfermagem, a doutoranda Jacqueline Flores de Oliveira, solicitou a

saída do Conselho. A Coordenação entrará em coníato com os discentes para que indiquem

um novo representante. Residência Multiprofíssional Saúde da Família (RMSF): A

ProPesP/COREMU informou pelo Memorando 25/2018 que a nova Coordenação da

Residência Mufíiprofissionai em Saúde da Família, eleita em 22 de outubro de 2018, será

composta pela Profa. Dra. Daniela Barsotíi Santos (Coordenadora) e a Profa. Dra. Geres

Braga Arejano (Coordenadora Adjunta). COMEX: O professor César, presidente do Comité,

informou que a elaboração do regimento está em andamento e que a professora Nalú

solicitou à Escola que a extensão seja tema do próximo Seminário de Avaliação da Unidade.

18. Assuntos Gerais/ Informes: O professor César informou que as inscrições para as

residências muftiprofissionais encerram-se no dia 25 de novembro e que a comissão se

encontrará ao longo da semana para se preparar para a prova que ocorrerá no dia 1°

dezembro. A professora Mara solicitou que o quadro contendo as salas dos servidores da

Unidade seja retirado da entrada da mesma visto que o mesmo está desaíualizado e



prejudica quem procura por informações. O diretor informou que este ano não foi possível

reservar o Yatch Club para a Escola e, assim, o jantar de encerramento da Unidade será por

adesão no restaurante Nona Helena no dia 13 de dezembro. A professora Mara sugeriu que

fosse verificada a disponibilidade do salão da Churrascaria Leão e o diretor ficou de verificar

e, posteriormente, entrar em coníato com todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião e iavrada a presente ata, a qual após lida será submetida à homologação na próxima

reunião do Conselho.
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