


encaminhou os assuntos da pauta: 1. Homologação das Atas 13/2018 e 01/2019: A vice-

diretora  informou que  os  referidos  documentos  foram encaminhados  a  todos  via  e-mail,

juntamente à pauta desta Reunião. Salientou que a ata 13/2018 também foi enviada no dia

20 de fevereiro do corrente e no dia 07 de março, foi enviado outro e-mail solicitando que

fossem enviadas por escrito as alterações à Secretaria-Geral, não havendo nenhum retorno.

A professora Mara registrou que leu a ata 13/2018, realizou várias anotações e se propôs a

revisá-las. Disse que se trata de alterações como nomes incompletos, frases sem contexto,

sugestão de que haja a padronização dos nomes para que todos estejam completos e que a

escrita mantenha o mesmo padrão. Destacou que é uma ata difícil,  mas necessária, pois

traduz o que realmente ocorreu. Ressaltou que a maioria das alterações que realizou são

relacionadas  a  ela  e  que  o  restante  são  termos a  serem revisados.  Comprometeu-se a

passar as sugestões à vice-diretora Janaina e à secretária Lisiane. A presidente perguntou

aos presentes se concordavam que a ata fosse submetida na próxima reunião, o que obteve

o consentimento de todo conselho. Quanto à ata 01/2019, foi homologada por unanimidade.

2. Homologação do Resultado Final dos Processos Seletivos Mestrado e Doutorado

em Enfermagem 2019 – Editais PPGENF 01/2019 e 02/2019: A Presidente da Comissão de

Seleção,  Professora  Mara,  comentou  que  as  atas  passam  por  todos  os  membros  da

comissão,  mas  podem ser  aprimoradas.  Começou  pelo  Processo  Seletivo  Doutorado,

apresentando a Ata 01, na qual consta que 07 candidatos se inscreveram para o processo:

Cristiane Lima de Moraes, Cintia Marchesan Passos, Ana Paula Mousinho Tavares, Paulo

Mix, Miguel Armando Bick, Francisneide Gomes Pego do Nascimento e Michelle da Silveira

Chapacais Szewczyk..  A inscrição da candidata Michelle  não foi  homologada por não ter

apresentado os versos dos diplomas de graduação e de mestrado. A Ata 02 registra que a

Comissão recebeu o recurso de Michelle da Silveira Chapacais Szewczyk,  com o seguinte

teor: “Em anexo seguem os documentos pendentes para a homologação da inscrição no

Processo Seletivo 02/2019”. Resposta da Comissão: “Indeferido. Documentos inseridos no

Sistema  fora  do  período  de  inscrição  não  são  aceitos.” Após  análise  do  recurso  foram

homologadas as inscrições dos outros 06 candidatos. A Presidente da Comissão ressaltou

que  como  o  recurso  é  público,  requer  transparência  e  acrescentou  que  nesta  Ata  foi

transcrito o teor do recurso e da resposta tal qual consta no Sistema FURG. A Ata 03 trata

das  notas  atribuídas  pela  Banca  Examinadora  aos  Projetos  de  pesquisa  e  aos  Artigos

Científicos Inéditos apresentados pelos 06 candidatos.  Após análise,  foram atribuídas as

seguintes  notas:  Cristiane  Lima  de  Moraes  (Projeto:  9,0;  Artigo:  9,0);  Cintia  Marchesan



Passos (Projeto: 8,0; Artigo 8,1); Ana Paula Mousinho Tavares (Projeto: 7,5; Artigo: 7,75);

Paulo Mix (Projeto: 7,25; Artigo: 7,0); Francisneide Gomes Pego do Nascimento (Projeto: 7,5;

Artigo: 9,0); Miguel Armando Bick (Projeto: 4,1; Artigo: 1,0).  O candidato Miguel Armando

Bick foi desclassificado por não atingir a nota mínima, restando 05 candidatos para a próxima

etapa. Na  Ata 04 é registrado o recurso impetrado por Miguel Armando Bick, cujo teor é:

”Solicito reconsideração da nota do artigo e do projeto, comprometendo-me a realizar todas

as  adequações  solicitadas  pela  banca”.  Resposta  da  Banca:  Solicitação  indeferida  -

“Baseado nos critérios do Edital 02/2019, o artigo e o projeto submetidos não atingiram a

nota mínima para aprovação na etapa”. A Ata 05 trata das entrevistas, que correspondem à

Segunda Etapa do Processo Seletivo. Após realizadas, foram atribuídas as seguintes notas:

Cristiane  Lima  de  Moraes  (7,0);  Cintia  Marchesan  Passos  (9,0);  Ana  Paula  Mousinho

Tavares (7,5); Francisneide Gomes Pego do Nascimento  (8,0). O candidato Paulo Mix não

compareceu  na  entrevista  e  abriu  recurso  fora  do prazo.  A  Banca  não  respondeu,  mas

registrou na Ata 08. A docente Aline Brum acrescentou que foram considerados todos os

recursos  que  entraram  no  prazo.  A  professora  Mara  realçou  que  o  servidor  Leonardo

Malaguez Batista conversou com o Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI para incluir no

Sistema  FURG  a  opção  de  colocar  horário  de  início  e  fim  do  prazo  para  inscrições  e

recursos, pois até o momento só há a possibilidade de preencher a data. Em seguida, falou

sobre  a  Ata  06,  a  qual  discorre  sobre  a  análise  dos  currículos  dos  candidatos.  Foram

atribuídas as seguintes notas:  Cristiane Lima de Moraes (9,0);  Cintia  Marchesan Passos

(7,0); Ana Paula Mousinho Tavares (10,0); Francisneide Gomes Pego do Nascimento (8,0). A

Ata 07 apresenta a lista de candidatos selecionados a divulgação do resultado preliminar

desse processo: Cristiane Lima de Moraes (projeto: 9,0; artigo: 9,0; entrevista: 7,0; currículo:

9,0;  média  final:  8,6);  Cintia  Marchesan  Passos (projeto:  8,0;  artigo:  8,1;  entrevista:  9,0;

currículo:  7,0;  média final:  7,93);  Ana Paula Mousinho Tavares (projeto:  7,5; artigo:  7,75;

entrevista: 7,5; currículo: 10,0; média final: 8,32); Francisneide Gomes Pego do Nascimento

(projeto: 7,5; artigo: 9,0; entrevista: 8,0; currículo: 8,0; média final: 8,2). A Ata 08 registra o

Recurso  impetrado  pelo  candidato  Paulo  Mix,  cujo  teor  é:  “Prezado  (a)  Senhor  (a),  no

momento em que o cumprimento cordialmente, renovo também os votos de alto apreço e

distinta consideração. As vezes não entendemos porque ocorrem alguns fatos, na seleção do

edital  de  2018  não  obtive  sucesso  em decorrência  de  deficiências  no  projeto  e  artigo.

Realizei nova inscrição nesse novo processo seletivo de 2019, busquei melhorar aspectos

aonde estavam insuficientes,  consegui êxito  para  etapa de entrevista e apresentação do



projeto e artigo. Estava com entrevista agendada para dia 19 de março às 14h45min, mas

em decorrência de uma falha mecânica no município de Ijuí, somente 100km rodados, fiquei

pelo  caminho  e  impossibilitado  de  seguir  viagem.  Entrei  em  contato  com  o  possível

orientador para avisar sobre o ocorrido. Em novo contato, no final do dia, fui informado que

existia a possibilidade de ter realizado a entrevista via Skype, igualmente como ocorreu com

outro candidato do mesmo processo seletivo. Essa informação foi uma surpresa, pois ao

revisar  o  Edital  PPGENF 02/2019,  item 3.2,  vi  que  essa  possibilidade  de  entrevista  por

teleconferência estava disponível somente para candidatos estrangeiros. Diante do exposto,

solicito  a  revisão  do  processo  com  a  possibilidade  de  remarcar  a  entrevista  para

apresentação do projeto e artigo. Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevo o

presente,  reiterando  os  sentimentos  de  estima  e  apreço.  Atenciosamente”.  Resposta  da

Comissão:  Recurso  não  foi  respondido  – Recurso  fora  de  prazo.  Além disso,  a  Ata  08

também apresenta o Resultado final, por ordem de classificação: Cristiane Lima de Moraes

(projeto: 9,0; artigo: 9,0; entrevista: 7,0; currículo: 9,0; média final: 8,6); Ana Paula Mousinho

Tavares (projeto:  7,5;  artigo:  7,75;  entrevista:  7,5;  currículo:  10,0;  média  final:  8,32);

Francisneide Gomes Pego do Nascimento (projeto: 7,5; artigo: 9,0; entrevista: 8,0; currículo:

8,0;  média  final:  8,2);  Cintia  Marchesan  Passos (projeto:  8,0;  artigo:  8,1;  entrevista:  9,0;

currículo:  7,0;  média  final:  7,93).  A  professora  Mara  mencionou  que  a  candidata

Francisneide,  residente  no  Estado  do  Mato  Grosso,  informou  à  Banca  que  não  poderá

realizar o curso por motivo de problemas financeiros, porém até a data da matrícula, a vaga é

considerada dela. Após a apresentação das Atas do Processo Seletivo Doutorado,  todas

foram  homologadas  por  unanimidade.  A  seguir,  passou  a  expôr  as  Atas  do  Processo

Seletivo Mestrado. A Ata 01 relata que a Comissão recebeu a inscrição de 32 candidatos:

Elba Taina Lima Araujo Marques, Suelen da Cunha Dias, Antonio Amaro Lima Araujo, Sibele

Ezequiel  da  Silveira,  Larissa  Lemos  Silva,  Sibele  Schaun,  Danúbia  Andressa  da  Silva

Stigger, Matheus Souza Silva, Sabrina Santos da Rocha, Daniel Gomes Severo, Rosi Muller,

Nadja Helena Cordeiro Durans, Silvia de Lima Reis, Marina Borges Luiz, Melissa Guterres

Costa,  Maria  Divina  dos  Santos  Borges  Farias,  Naiana  Rodrigues  Cloque,  Alessandra

Oliveira de Lima, Tamara Rios de Avila, Sheila Mara Benites Rola, Dápine Neves da Silva,

Laura Fontoura Perim, Isabel Cristina Borges Savedra, Carolina Coutinho Costa, Ana Paula

Matta dos Santos Costa, Bárbara da Silva Gama, Samanta Brizolara Coutinho, José Ismar

dos  Santos Sousa,  Valdirena Medina Cardoso,  Mara Rejane Vahl,  Winícius  de Carvalho

Alves e Camila Quadros Dias. Destas, 09 inscrições não foram homologadas: as inscrições



dos candidatos Alessandra Oliveira de Lima, Suelen da Cunha Dias, Elba Taina Lima Araujo

Marques,  Maria Divina dos Santos Borges Farias,  Camila  Quadros Dias,  Matheus Souza

Silva  e  Larissa  Lemos  Silva  não  foram  homologadas  por  falta  de  comprovante  de

pagamento. A inscrição da candidata Isabel Cristina Borges Savedra não foi homologada por

não  comprovação  de  RG completa  e  da  candidata  Melissa  Guterres  Costa  por  falta  de

comprovante da última votação. Dos 32 inscritos, restaram 23 candidatos. Na  Ata 02 são

registrados os recursos impetrados por 08 dos 09 candidatos cujas inscrições não foram

homologadas,  conforme segue:  Melissa  Guterres  Costa  –  “Por  não  encontrar  no  ato  da

inscrição  o  comprovante  da  última  votação  em si,  anexei  apenas  o  recorte  da  situação

eleitoral,  não  configurando  como  documento  válido.  Após,  no  dia  de  hoje  encontrar  os

comprovantes referentes ao requerido, encaminho novamente o anexo, agora como solicita o

edital.  Grata!”  -  Resposta  da  Comissão:  Recurso  indeferido  –  “Documentos inseridos no

sistema  fora  do  período  de  inscrição  não  são  aceitos”;  Alessandra  Oliveira  de  Lima –

“Prezados membros da Banca Avaliadora, venho por meio deste recurso, respeitosamente

solicitar  que  considerem  o  reenvio  de  confirmação  de  pagamento  de  inscrição  que  foi

devidamente  efetuado  dentro  do prazo.  Em anexo documento  digitalizado,  também será

reencaminhado via e-mail conforme edital. Desde já agradeço a atenção dos membros da

banca avaliadora” – Resposta da Comissão:  Recurso indeferido – “De acordo com o Edital

01/2019,  a  efetivação  da  inscrição  está  condicionada  ao  envio  do  comprovante  do

pagamento para o e-mail pgenf@furg.br, até o encerramento das inscrições”; Larissa Lemos

Silva  (dois  recursos com o mesmo teor)  –  “Solicito  recurso referente a  homologação da

inscrição visto que o pagamento foi realizado até a data limite. Comprovante em anexo” –

Resposta da Comissão: Recurso indeferido – “De acordo com o Edital 01/2019, a efetivação

da  inscrição  está  condicionada  ao  envio  do  comprovante  do  pagamento  para  o  e-mail

pgenf@furg.br, até o encerramento das inscrições”; Matheus Souza Silva (dois recursos com

o mesmo teor) – “Por problemas de falha de internet não foi possível enviar o comprovante

de pagamento. Segue em anexo” – resposta da Comissão: Recurso indeferido – “De acordo

com o Edital 01/2019, a efetivação da inscrição está condicionada ao envio do comprovante

do  pagamento  para  o  e-mail  pgenf@furg.br,  até  o  encerramento  das  inscrições”;  Isabel

Cristina Borges Savedra  – “No item 2.2 do edital  PPGENF n°01/2019 o qual  solicitavam

documentos  para  inscrição,  havia  o  item  -  Carteira  de  Identidade  para  Brasileiro.

Considerando que, diferentemente do item - Diploma do curso de graduação, que constava a

especificação  de  envio  (frente  e  verso),  para  carteira  de  identidade  não  havia  tal



especificação. O Documento de identidade tem seus dados principais no verso,  sendo a

frente  essencial  para  identificação  presencial.  Considerando  que  a  necessidade  de

identificação  ocorrerá  apenas  no dia  da prova,  não  há justificativa  para  impedimento  da

homologação da inscrição por um item não especificado claramente no edital” – Resposta da

Comissão: Recurso indeferido – “De acordo com a Lei Nº 7.116, de 29 de agosto de 1983,

Art 3º, a Carteira de Identidade deve conter os seguintes elementos: a) Armas da República

e  inscrição  "República  Federativa  do  Brasil";  b)  nome  da  Unidade  da  Federação;  c)

identificação  do  órgão  expedidor;  d)  registro  geral  no  órgão  emitente,  local  e  data  da

expedição; e) nome, filiação, local e data de nascimento do identificado, bem como, de forma

resumida, a comarca, cartório, livro, folha e número do registro de nascimento; f) fotografia,

no formato 3 x 4 cm, assinatura e impressão digital do polegar direito do identificado; g)

assinatura do dirigente do órgão expedidor. Com base no exposto, o documento inserido no

sistema, no período de inscrição, não corresponde ao solicitado no Edital 01/2019”. Camila

Quadros Dias  – “Inscrição não homologada devido a falta do comprovante de pagamento,

encaminho em anexo o comprovante de pagamento do mesmo” – Resposta da Comissão:

 Recurso  indeferido  –  “De  acordo  com o  Edital  01/2019,  a  efetivação  da  inscrição  está

condicionada ao envio do comprovante do pagamento para o e-mail pgenf@furg.br, até o

encerramento das inscrições”; Maria Divina dos Santos Borges Farias (três recursos com o

mesmo teor) – “Comprovante de pagamento” – Resposta da Comissão: Recurso indeferido –

“De acordo com o Edital 01/2019, a efetivação da inscrição está condicionada ao envio do

comprovante  do  pagamento  para  o  e-mail  pgenf@furg.br,  até  o  encerramento  das

inscrições”.  A  candidata  Elba  Taina  Lima  Araujo  Marques  entrou  com  Recurso,  com  o

seguinte teor: “Solicito que considere meu comprovante de inscrição, mandei para o e-mail

que constava no Edital e tive problemas para entrar com o recurso mais cedo. Peço que

considere este recurso, pois meu objetivo é lutar para entrar no mestrado nessa seleção que

se encontra aberta. Respeitosamente”. A Comissão de Seleção não respondeu, pois, este

recurso foi registrado no Sistema FURG após o prazo ter encerrado. A seguir, a Comissão de

Seleção confirmou a homologação dos demais candidatos. A Ata 03 trata da realização da

Prova escrita. Os candidatos cujas inscrições foram homologadas estavam aptos a realizar a

prova, que ocorreu no dia 14 de março de 2019, na sala 408 da Área Acadêmica Professor

Newton Azevedo – Campus Saúde, 4º andar, com início às 9:00 horas, sob o Tema: “Metas

do desenvolvimento sustentável articuladas às políticas públicas de saúde”. Compareceram

os  seguintes  candidatos:  Danúbia  Andressa  da  Silva  Stigger,  Bárbara  da  Silva  Gama,



Sabrina Santos da Rocha, Dápine Neves da Silva, Daniel Gomes Severo, Carolina Coutinho

Costa,  Valdirena  Medina  Cardoso,  José  Ismar  dos  Santos  Sousa,  Rosi  Muller,  Laura

Fontoura Perim, Ana Paula Matta dos Santos Costa, Naiana Rodrigues Cloque, Mara Rejane

Vahl, Antonio Amaro Lima Araujo, Silvia de Lima Reis, Nadja Helena Cordeiro Durans, Sheila

Mara Benites Rola, Marina Borges Luiz, Sibele Ezequiel da Silveira, Tamara Rios de Avila,

Winícius de Carvalho Alves e Sibele Schaun. A candidata Samanta Brizolara Coutinho não

compareceu para realizar a prova escrita. A prova foi encerrada às 12:00 horas. A  Ata 04

relata a correção da Prova escrita, atribuindo as respectivas notas: Danúbia Andressa da

Silva Stigger (9,0); Bárbara da Silva Gama (8,5); Sabrina Santos da Rocha (8,5);  Dápine

Neves da Silva (8,2); Daniel Gomes Severo (7,9); Carolina Coutinho Costa (7,5); Valdirena

Medina Cardoso (7,4); José Ismar dos Santos Sousa (7,4); Rosi Muller (7,4); Laura Fontoura

Perim (7,3); Ana Paula Matta dos Santos Costa (6,75); Naiana Rodrigues Cloque (5,8); Mara

Rejane Vahl (5,8); Antonio Amaro Lima Araujo (5,1); Silvia de Lima Reis (5,1); Nadja Helena

Cordeiro  Durans (5,0);  Sheila  Mara Benites Rola  (4,5);  Marina Borges Luiz  (3,2);  Sibele

Ezequiel da Silveira (2,9); Tamara Rios de Avila (1,2); Winícius de Carvalho Alves (1,2) e

Sibele Schaun (0,0), que entregou a prova em branco. As notas foram publicadas pelo CPF e

os candidatos foram identificados por nome somente quando foi realizado o cronograma de

Entrevistas.  A  Ata  05 trata  dos  Recursos.  A  Comissão  procedeu  a  análise  do  Recurso

impetrado pela candidata Ana Paula Matta dos Santos Costa, cujo teor é: “Eu Ana Paula

Matta dos Santos Costa CPF 016.292.010-57, candidata do processo seletivo para curso de

Mestrado Acadêmico em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com

ingresso no ano letivo de 2019. Venho por meio desta interpor recurso para revisão de minha

nota 6,75 referente a primeira etapa, pois creio ter havido atribuição incorreta de pontuação

para  o  texto  apresentado.  A  proposta  pedia  para  que  se  discutissem  as  “Metas  do

desenvolvimento  sustentável  articuladas às políticas públicas de saúde”.  Presumo que o

tema foi  abordado de acordo com o solicitado. Foi  abordada a história da agenda 2030,

discutido sobre as políticas públicas e realizada a articulação solicitada na proposta. No meu

entendimento, embora possa não ter contemplado todos os aspectos do conteúdo desejados

pela banca, o texto apresentou exposição coerente e crítica dos argumentos,  merecendo

nota  mínima  de  7,0.  Certa  de  sua  análise  criteriosa  para  esta  solicitação,  aguardo

esperançosa  o  deferimento  deste  recurso.  Sem mais”.  Resposta  da  Comissão:  Recurso

indeferido – “De acordo com os critérios estabelecidos no Edital 01/2019 para avaliação da

prova  escrita,  foram  atribuídas  as  seguintes  notas:  Domínio  da  norma  padrão:  1,0;



Conhecimento  da  estrutura  do  texto  argumentativo:1,5;  Compreensão  da  temática:  2,65;

Sustentação teórica e científica 1,6. Desse modo, a candidata não atingiu a nota mínima

exigida  para  continuidade no processo seletivo”.  A  Ata  06 discorre  sobre a  análise  dos

projetos de pesquisa dos candidatos, tendo a Banca atribuído as seguintes notas: Danúbia

Andressa da Silva Stigger (8,5);  Bárbara da Silva Gama (7,1);  Sabrina Santos da Rocha

(8,0);  Dápine Neves da Silva (4,5);  Daniel  Gomes Severo (7,2);  Carolina Coutinho Costa

(8,25);  Valdirena Medina Cardoso (6,9);  José Ismar dos Santos Sousa (6,0);  Rosi  Muller

(7,0); Laura Fontoura Perim (8,5). A Ata 07 trata das entrevistas, para as quais a Comissão

atribuiu as seguintes notas:  Danúbia Andressa da Silva Stigger  (8,5);  Sabrina Santos da

Rocha (7,0); Dápine Neves da Silva (9,5); Daniel Gomes Severo (7,2);  Carolina Coutinho

Costa (8,5); Valdirena Medina Cardoso (7,7); José Ismar dos Santos Sousa (8,5); Rosi Muller

(7,0); Laura Fontoura Perim (9,5). A candidata Bárbara da Silva Gama não compareceu à

entrevista no horário que lhe estava destinado. A  Ata 08 apresenta a lista preliminar de

aprovados no processo seletivo e divulgada de acordo com o Edital:  Danúbia Andressa da

Silva Stigger (prova escrita: 9,0; projeto: 8,5; currículo: 7,5; entrevista: 8,5; média final: 8,4);

Sabrina Santos da Rocha  (prova escrita:  8,5;  projeto:  8,0;  currículo:  9,0;  entrevista:  7,0;

média  final:  8,0);  Dápine  Neves  da  Silva  (prova  escrita:  8,2;  projeto:  4,5;  currículo:  8,5;

entrevista:  9,5;  média final:  7,44);  Daniel  Gomes Severo  (prova escrita:  7,9;  projeto:  7,2;

currículo: 8,0; entrevista: 7,2; média final: 7,5); Carolina Coutinho Costa  (prova escrita: 7,5;

projeto: 8,5; currículo: 9,0; entrevista: 8,5; média final: 8,4); Valdirena Medina Cardoso (prova

escrita: 7,4; projeto: 6,9; currículo: 8,0; entrevista: 7,7; média final:  7,46); José Ismar dos

Santos Sousa  (prova escrita:  7,4;  projeto:  6,0;  currículo:  7,0;  entrevista:  8,5;  média  final:

7,23); Rosi Muller (prova escrita: 7,4; projeto: 7,0; currículo: 8,5; entrevista: 7,0; média final:

7,38); Laura Fontoura Perim (prova escrita: 7,3; projeto: 8,5; currículo: 10,0; entrevista: 9,5;

média final: 8,86). Na Ata 09 é descrito o Resultado final, apresentado a seguir por ordem de

classificação: Danúbia Andressa da Silva Stigger (prova escrita: 9,0; projeto: 8,5; currículo:

7,5; entrevista: 8,5; média final: 8,4); Sabrina Santos da Rocha (prova escrita: 8,5; projeto:

8,0; currículo: 9,0; entrevista: 7,0; média final: 8,0); Dápine Neves da Silva (prova escrita: 8,2;

projeto: 4,5; currículo: 8,5; entrevista: 9,5; média final: 7,44); Daniel Gomes Severo (prova

escrita: 7,9; projeto: 7,2; currículo: 8,0; entrevista: 7,2; média final: 7,5); Carolina Coutinho

Costa  (prova  escrita:  7,5;  projeto:  8,5;  currículo:  9,0;  entrevista:  8,5;  média  final:  8,4);

Valdirena Medina Cardoso (prova escrita: 7,4 ; projeto: 6,9; currículo: 8,0; entrevista: 7,7;

média final: 7,46); José Ismar dos Santos Sousa (prova escrita: 7,4; projeto: 6,0; currículo:



7,0; entrevista: 8,5; média final: 7,23); Rosi Muller (prova escrita: 7,4; projeto: 7,0; currículo:

8,5; entrevista: 7,0; média final: 7,38); Laura Fontoura Perim (prova escrita: 7,3; projeto: 8,5;

currículo:  10,0;  entrevista:  9,5;  média  final:  8,86).  Nenhum candidato  apresentou recurso

relativo  a  esta  etapa  da  seleção.  Após  a  apresentação  das  Atas  do  Processo  Seletivo

Mestrado, o resultado final dos Processos Seletivos Mestrado e Doutorado foi homologado

por unanimidade. 3. Representação e atividades no Programa Saúde na Escola – PSE: A

professora Daniele Ferreira Acosta, como representante da Escola de Enfermagem junto ao

PSE, apresentou as propostas, a fim de verificar entre os presentes se existe algum trabalho

com que possam contribuir,  fortalecendo a parceria, e comentou que estão mapeando as

Unidades. Relatou que vieram 12 ações do Ministério da Saúde, a saber: Ações de combate

ao mosquito Aedes aegypti; Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer

nas  escolas;  Prevenção  ao  uso  de álcool,  tabaco,  crack  e  outras  drogas;  Promoção da

cultura de paz, cidadania e direitos humanos; Prevenção das violências e dos acidentes;

Identificação de educandos com possíveis sinais  de agravos de doenças em eliminação;

Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; Verificação e atualização

da situação vacinal; Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil;

Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração;

Direito  sexual  e  reprodutivo  e  prevenção  de  DST/AIDS;  Promoção  da  saúde  ocular  e

identificação de educandos com possíveis sinais de alteração. Acrescentou que a ação de

combate ao mosquito Aedes aegypti é a única tida como prioridade. A professora Giovana

declarou que o PET está à disposição e a professora Deise sugeriu que o assunto fosse

inserido na sala de aula. A docente Rose disse que a EBSERH tem proposta de doar lentes

e óculos de grau para escolares. No entanto, a professora Fabiane retificou que a proposta

não é da EBSERH, mas que isso já é feito há anos pelo professor Luiz Antônio Carvalho do

Amaral, da FAMED. A professora Deise questionou à docente Daniele se está saindo do

PSE e respondeu que não, mas sua intenção é buscar maior representatividade da Escola

no programa. A docente Giovana expôs que, anteriormente, para que as escolas tivessem o

programa, precisavam apresentar um projeto, ao passo que a docente Daniele enfatizou que

hoje todas as escolas têm o programa e, por isso, a demanda é muito grande, fazendo-se

necessário  que  mais  pessoas  ajudem  a  supri-la.  A  presidente  solicitou  que  quem  tiver

interesse e disponibilidade em ajudar, converse com a professora Daniele. Esta informou que

no próximo dia 15 de abril  haverá uma reunião com os representantes do PSE e EEnf,

FAMED, RMSF. A docente Marta se propôs a trabalhar com as escolas rurais, nas questões



ambientais e agrotóxicos, embora não constem na listagem, porém considera pertinente, pois

já tem trabalhado com crianças e adolescentes na Ilha dos Marinheiros e com a incidência de

acidentes ocorridos neste grupo. A professora Daniele informou que o PSE está fazendo

estudo do diagnóstico de cada escola, a fim de identificar os temas mais apropriados. A

docente  Deise  sublinhou  que o  trabalho  deve  ser  multiplicador,  não para  “tapar  furo”,  e

sugeriu que a Escola de Enfermagem realize capacitação com os professores que tiverem

interesse,  demonstrando  o  que  é  o  PSE e  como  funciona.  A  docente  Marta  disse  que

atuando com crianças, está trabalhando com educação, o que é de suma importância, pois

na CAPS há um item que pergunta quais ações são realizadas com a atenção básica. A

docente Rose comentou que as Escolas não têm nem mesmo caixas de Primeiros Socorros,

não sabendo como agir em situações de emergência. A professora Mara questionou se as

ações devem dar cobertura a todos os alunos ou se podem ser vinculadas a um grupo de

pesquisa, ao que a docente Daniele respondeu que qualquer forma de atuação é válida e a

professora  Marta  completou  que  a  união  de  várias  atividades  formará  o  quantitativo  da

Escola. A professora Mara declarou que pretende posteriormente conversar sobre cultura da

paz. A docente Giovana acrescentou que quando abrir edital de bolsas EPEC, pode-se fazer

para  este  fim.  A  docente  Mara  se  disponibilizou,  dizendo  que  pode  contar  com ela  na

disciplina que ministra e a professora Aline Pintanel se colocou à disposição para falar sobre

educação sexual. A docente Giovana destacou que a Unidade pode se dedicar a diferentes

estratégias, podendo contribuir de várias formas,  não só na participação, mas  também na

produção de material. A representante do PSE afirmou que mandará as propostas por e-mail.

A  professora  Marta  comentou  que  precisaria  de  um formulário  a  fim  de  saber  quantas

crianças  foram  atendidas  por  atividade,  separadamente  das  atividades  realizadas  pela

Estratégia Saúde da Família (ESF), visto que este quantitativo é essencial para a busca de

recursos e para a representatividade da Escola de Enfermagem. A docente Daniele frisou

que já existe formulário específico, porém a professora Marta salientou que precisa estar

claro se o formulário é da Secretaria de Educação ou da ESF. A professora Adriane, como

Coordenadora  Adjunta  do  Programa  de  Especialização  Abordagem  multidisciplinar  em

dependência química do CENPRE, se propôs a contribuir na mitigação do uso de drogas. A

docente Fabiane complementou que cada professor pode realizar atividades extensionistas,

contemplando a matriz da Escola. As professoras Marta e Daiani disseram que com mais

projetos  registrados,  haverá  mais  visibilidade  para  a  Escola.  A  representante  do  PSE

declarou que necessita de  alguém para discutir no PSE as doenças raras nas escolas. A



professora Deise comentou que na primeira edição, quando ainda era política, estava claro

quais doenças deveriam ser discutidas, como por exemplo a Hanseníase, e que estava a

cargo da vigilância sanitária municipal identificar o que é mais pertinente para a cidade. A

docente Daniele falou que a lista de doenças é nacional, mas se não ocorre na cidade, não

há porque discutir. A professora Fabiane disse que, segundo o Ministério da Saúde,  são 4

(quatro)  doenças  que devem ser  discutidas.  A  docente  Mara  comentou  que gostaria  de

trabalhar  com crianças  vítimas  de  violência  na  família.  A  presidente  comprometeu-se  a

repassar para todos as propostas que a professora Daniele enviará. 4. Apresentação do

Regulamento  de  Pesquisa  de  opinião  para  escolha  da Coordenação  de  Curso  de

Graduação em Enfermagem. Apreciação, sugestão e aprovação: A vice-diretora passou

a  palavra  ao  professor  Cesar,  Presidente  da  Comissão  Coordenadora  da  Pesquisa  de

Opinião, o qual esclareceu que a Comissão é formada por ele e pelas professoras Giovana e

Camila.  Em seguida,  inciou a  apresentação do Edital  para  o biênio  2019-2020.  Poderão

inscrever-se para concorrer aos cargos de Coordenador(a) e Coordenador(a) Adjunto(a) do

Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem-FURG, os(as) docentes

efetivos(as) ocupantes dos cargos de professor na EEnf-FURG. Os membros da Comissão

não poderão candidatar-se ao pleito. A inscrição, na forma de chapa, deverá conter 2 (dois)

nomes para concorrerem, respectivamente aos cargos de Coordenador(a) e Coordenador(a)

Adjunto(a)  e  deverá apresentar  um nome que a  identifique durante  todo o processo.  As

chapas  poderão  inscrever-se  no  período  compreendido  entre  os  dias  01/04/2019  a

02/04/2019, na Divisão de Protocolo  da FURG, mediante requerimento  preenchido  pelos

integrantes da chapa, dirigido ao Presidente da Comissão Coordenadora da Pesquisa de

Opinião.  A  ficha  de  inscrição  será  disponibilizada  na  Secretaria  Geral  da  Escola  de

Enfermagem-FURG.  A  homologação  da(s)  chapa(s)  inscrita(s)  será  realizada  no  dia

03/04/2019 e divulgada no mural da Escola de Enfermagem-FURG. Os recursos referentes

às homologações deverão ser encaminhados via protocolo da área acadêmica do Campus

Saúde,  no prazo de 24 horas úteis  após a  divulgação da homologação.  O resultado do

recurso será divulgado no mural da Escola de Enfermagem em 24 horas. A votação ocorrerá

no  período  de  22/04/2019  a  25/04/2019,  de  forma  online  no  sítio  eletrônico

www.consultas.furg.br,  no  qual  aparecerão  as  chapas  inscritas  e  homologadas  pela

Comissão Eleitoral (por ordem de inscrição) e a opção de abstenção. O voto será secreto e

facultativo aos participantes da pesquisa de opinião. Poderão votar os alunos regularmente

matriculados  no  curso  de  graduação  em Enfermagem  da  Escola  de  Enfermagem e  os



docentes  do  quadro  permanente  ativo,  substitutos  e  visitantes,  lotados  na  Escola  de

Enfermagem. O Presidente da Comissão explicou que a Pesquisa contempla a votação por

parte dos professores visitantes e substitutos, pois no Regimento da Universidade consta

que  poderão  votar  os  professores  atuantes  na  Unidade.  As  chapas  poderão  realizar

campanha eleitoral, no período de 08/04/2019 a 20/04/2019, podendo utilizar-se de debates,

entrevistas, documentos, panfletos, e-mail, página na internet, redes sociais, cartazes, faixas,

adesivos, botons e camisetas. O material deve se restringir a informações sobre o currículo

dos candidatos, suas propostas e programas de ação, vedada qualquer propaganda no dia

da eleição. As despesas com as campanhas serão custeadas pelos membros das chapas

inscritas. Os pesos correspondentes serão de um meio (1/2) para o segmento docente e um

meio (1/2) para o discente, proporcionais ao número de votantes. O professor ressaltou que

para que estes pesos sejam mantidos é necessário que 100% dos docentes e dos discentes

participem da votação. Se houver  mais  de duas chapas inscritas e nenhuma alcançar  o

percentual de votos igual ou superior a 50 (cinquenta), será realizada nova eleição, em que

concorrerão  apenas  as  2  (duas)  chapas  com  maior  percentual  de  votos.  Encerrada  a

apuração, a Comissão Coordenadora divulgará os resultados preliminares no dia 29/04/2019

no mural da Escola de Enfermagem. Recursos poderão ser interpostos no dia 30/04/2019.

No dia 02/05/2019, a Comissão divulgará o resultado final e encaminhará o mesmo para o

Conselho da Unidade. A professora Stella questionou como ficará se não houver candidatos

inscritos. A vice-diretora respondeu que neste caso, a questão retorna para ser discutida no

Conselho e, em última instância, a direção procede à indicação. O professor Cesar falou que

na reunião anterior, foi cogitada a possibilidade de que o mandato fosse inferior aos 2 (dois)

anos, a fim de que sejam paralelos aos da Direção e da Coordenação da Pós-Graduação,

mas que será necessário verificar se é possível. A docente Stella declarou que não pôde

aprovar o presente Edital, pois este prevê mandato de 2 (dois) anos e quem se candidatar,

pode não ter interesse se o período for inferior.  A professora Marta comentou que se o

Conselho concordar, o período pode ser alterado. A presidente da reunião afirmou que fará

consulta e será realizada reunião extraordinária na próxima semana para homologação do

Edital. Por fim, a docente Giovana incentivou a todos para que assumam a Coordenação, já

que estas oportunidades proporcionam ampla visão da Universidade e que, ao fazê-lo, não

estarão  sozinhos,  têm  seu  apoio  e  dos  demais  colegas.  5.  Edital  Tutoria  de  alunos

Indígenas e Quilombolas: A presidente comunicou que este tópico foi incluído na pauta a

fim de que fique definido quais docentes estão responsáveis. A professora Diéssica assumiu



como  responsável  1  (um)  aluno  indígena  e  1  (um)  quilombola  neste  semestre.  6.

Homologação da Indicação ad referendum de docentes para a Comissão Própria de

Avaliação (CPA):  A TAE Lisiane explanou que trata-se de indicação docente para a CPA

externa. As professoras Paula e Lenice saíram, ficando as docentes Liziane e Giovana como

representantes tanto na Comissão interna quanto na externa, indicadas pelo Diretor, Prof.

Edison, à PROPLAD, por meio do Memorando 16/2019 - EEnf. A professora Paula elucidou

que  participava  das  reuniões  da  Comissão  externa,  mas  por  não  participar  da  interna,

acabava  por  homologar  os  assuntos  sem ter  conhecimento  do  que  acontecia.  Após,  a

indicação das novas representantes foi homologada por unanimidade.  7. Situação atual e

iniciativas  do Sistema de  Gestão Ambiental  (SGA)  –  FURG para 2019: A  Secretaria

Integrada de Gestão Ambiental (SIGA) enviou e-mail às Unidades Acadêmicas solicitando as

datas das duas próximas reuniões ordinárias do Conselho, comunicando que gostariam de

participar de uma reunião com uma pauta intitulada "Situação atual e iniciativas do SGA-

FURG  para  2019",  que  será  apresentada  pelo  Vice-reitor  (Presidente  do  SGA)  e  pelo

Secretário da SIGA, com previsão de tempo de 25 minutos. Respondemos informando a data

da presente  reunião e  da próxima,  mas para esta  não confirmaram presença,  podendo,

portanto,  solicitarem inclusão de pauta para a reunião de abril.  8. Troca da reunião do

Conselho para a última sexta-feira de cada mês: a TAE Lisiane informou que este foi um

pedido do COMPESQ, pois os projetos e os PTCCs chegam no fim do mês pelo CEPAS.

Frisou que está fazendo levantamento dos projetos qualitativos e quantitativos. A alteração

foi  homologada  por  unanimidade  9. Liberação  para  afastamento  parcial  servidora

Cristiane  Alves  –  Mestrado:  a  vice-diretora  passou  a  palavra  à  TAE Cristiane,  a  qual

informou que foi aprovada na seleção do Programa de Pós-Graduação em Administração

(PPGA) – FURG e que a maioria das aulas serão no turno da tarde. Por este motivo, solicitou

o  afastamento  parcial  para  que  possa  realizar  o  curso.  Relatou  que  recebeu  bastante

incentivo  da  Unidade  para  estudar  e  agradeceu  o  apoio  de  todos.  A  professora  Paula

indagou qual o período do curso e a TAE respondeu que é de 2 (dois) anos. O afastamento

parcial  foi  homologado  por  unanimidade.  10. Organização  e  divulgação  do  evento  "I

Jornada  de  Saúde  das  Populações  em Vulnerabilidades  -  Rio  Grande” –  Diretório

Acadêmico  (DA):  a  presidente  passou  a  palavra  à  representante  do  DA,  Victória,  que

explanou  a  respeito  do  evento  que  pretendem realizar,  o  qual  já  ocorreu  na  cidade  de

Pelotas e gostariam de fazê-lo aqui. Mencionou que entraram em contato com a Liga, que se

dispôs a participar. A Jornada acontecerá nos dias 29 e 30 de abril de 2019 das 19 horas às



22 horas. Será cobrada inscrição no valor de R$ 15,00 (quinze reais) para cobrir as despesas

com coffe breack. A discente Victória enviará a programação à Secretaria-Geral da Escola de

Enfermagem. A professora Diéssica parabenizou pela iniciativa. A docente Paula indagou se

o  interesse  é  do  DA  ou  do  grupo  de  acadêmicos  que  o  DA  representa  e  a  discente

respondeu  que  é  comum  ao  grupo.  A  professora  Marta  acrescentou  que  o  grupo  da

educação já trabalha com o assunto. 11. Projetos Comitê de Extensão – COMEX, Comitê

de Pesquisa – COMPESQ e Comitê de Ensino - COMGRAD.  A vice-diretora passou a

palavra para o professor Cesar, que anunciou os seguintes projetos de extensão: “Gestantes

em Cena” do Prof. Dr. Cesar Francisco Silva da Costa; “Reprodução humana e o mundo

atual” da Profª. Dra. Nalu Pereira da Costa Kerber. A TAE Lisiane informou que no mês de

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

comitê tinha recebido apenas um projeto para apreciação. A servidora relatou que devido à

mudança  do  dia  das  reuniões  do  Conselho  os  seguintes  projetos  foram  aprovados  ad

referendum com a finalidade de agilizar o processo: “Dispositivo Intrauterino de cobre: estudo

em um Hospital Universitário do sul do Brasil” da Profª. Dra. Nalu Pereira da Costa Kerber;

“Cargas de Trabalho  e  Presenteísmo entre  Trabalhadores  de Enfermagem em Hospitais

Universitários No Sul do Brasil” da doutoranda Deciane Pintanela de Carvalho e orientação

da Profa. Dra. Laurelize Pereira Rocha; “Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e as

Atitudes  da  Equipe  Multiprofissional”  da  mestranda  Suelen  Gonçalves  de  Oliveira  e

orientação da Profª. Dra. Laurelize Pereira Rocha; “Percepção de Pacientes com doenças

cardiovasculares acerca da Capacidade Para o Retorno ao Trabalho em um Hospital de

Cardiologia no Sul do Brasil” da mestranda Janice Mendieta Lima e orientação da Profª. Dra.

Marta Regina Cezar-Vaz.  A professora Paula solicitou a inclusão dos seguintes projetos:

“Preparo  e  administração  de  medicamentos  via  sonda  pela  equipe  de  enfermagem:  um

estudo  observacional”  e  “Perfil  das  medicações  via  oral  e  por  sonda  gastroenteral  mais

frequentemente utilizadas nas unidades de internação adulto do hospital  universitário  dr.

Miguel  Riet  Correia  Jr”  da  Profa.  Dra. Paula  Pereira  de  Figueiredo  fazem  parte  do

macroprojeto intitulado “Preparo e administração de medicamentos via sonda gastroenteral:

tecnologias de gestão e  de cuidado  na área da enfermagem/saúde”  aprovado pelo  pelo

COMPESQ  em 2014. A servidora  Lisiane  informou  que  o  COMPESQ está  reunindo  as

informações  dos  projetos  submetidos  ao  Comitê  em  2018  para  apresentar  na  próxima

reunião.  Os  seguintes  projetos  de  ensino/monitoria  foram  aprovados  pela  Direção:

“Representação Social de Pessoas Usuárias da Atenção Básica sobre Violência: estudo de



Gênero” Profª. Dra. Camila Daiane Silva;  “Monitoria disciplina de Epidemiologia” da Profª.

Dra. Aline Neutzling Brum; “Monitoria Na Disciplina De Enfermagem Na Saúde Da Mulher” da

Profª.  Dra.  Fabiane  Ferreira  Francioni;  “Projeto  de  Ensino  na  Disciplina  Semiologia  e

Semiotécnica I” da Profa. Dra. Bárbara Tarouco da Silva; “Desenvolvimento do processo de

ensino e de aprendizagem: ser acadêmico(a) monitor(a)” da Profª. Dra. Camila Daiane Silva;

“Monitoria Semiologia e Semiotécnica III” da Profª. Dra. Liziani Iturriet Avila;  “Planejamento

familiar no HU/FURG/EBSERH e Capacitação para inserção de Dispositivo Intra-Uterino” da

Profª.  Dra.  Nalu  Pereira  da  Costa  Kerber;  “Violência  contra  a  mulher:  uma  reflexão

necessária” da Profª. Dra. Camila Daiane Silva; “Abordagem integral à pessoa com feridas,

estomas e/ou incontinência” da Profª Dra. Marina Soares Mota. A docente Camila apresentou

as seguintes orientações de Projetos de Conclusão de Curso (PTCC): A professora Fabiane

Ferreira Francioni orientará as discentes Daniela dos Santos e Paloma Xavier Machado; a

professora Stella Minasi de Oliveira orientará a discente Jacira Naruê Antunes de Castro; a

professora Giovana Calcagno Gomes orientará  a discente Débora dos Santos Zorzolli;  a

professora  Daniele  Ferreira  Acosta  orientará  a  discente  Priscila  do  Amaral  Nunes;  a

professora  Adriane  Maria  Netto  de  Oliveira  orientará  a  discente  Mara  Lucia  das  Neves

Soares; a professora Liziani Iturriet Avila orientará os discentes Anderson Porto Pestana e

Jordana Matos da Silva; a professora Camila Daiane Silva orientará a discente Letiane de

Oliveira  Rubira;  o professor  Cesar  Francisco Silva  da Costa  orientará a discente Natalia

Antiqueira  Garcia;  a  professora  Diéssica  Roggia  Piexak  orientará  as  discentes  Michele

Nunes Fenzke e Karoline do Pinho Martins; a professora Simoni Saraiva Bordignon orientará

as discentes Ketlin Gomes Einhardt e Milene Dias Daod Sheikha; a professora Rosemary

Silva da Silveira orientará a discente Pamela dos Santos Milano; a professora orientará as

discentes  Camila  Acosta  Xavier  e  Vanessa  Machado  da  Silva.  12.  Assuntos  gerais  /

Informes: O docente Cesar reforçou que quem tiver projetos de extensão para os próximos

editais que envie os mesmos por e-mail. A TAE Lisiane informou que participou da reunião

da Comissão Assessora de Avaliação para Concessão de Bolsas de Monitoria realizada na

ProGrad, a respeito dos critérios e subcritérios e comentou que foi falado que o edital deste

ano será similar ao edital  dos projetos de extensão que está para ser publicado.  A TAE

destacou que um dos grandes problemas citados na reunião dos projetos de extensão refere-

se à  descrição de alunos de outras unidades como público  externo.  Acrescentou que o

quantitativo  de  bolsas  de  monitoria  é  disponibilizado  proporcionalmente  ao  número  de

propostas homologadas pela Unidade e que o plano de ensino da disciplina deve prever a



possibilidade de monitor, pois se não for previsto, perde ponto na avaliação da proposta de

monitoria.  A professora Deise comunicou que participou da reunião da Aprofurg  para se

informar a respeito da adesão à Funpresp para os servidores que ingressaram antes de

2013, conforme anunciado pela ProGeP e destacou a importância de procurar os advogados

do Sindicato para obter maiores esclarecimentos. Informou que trouxe os folders que tratam

da proposta da reforma da Previdência para distribuição na Unidade e convidou a todos os

docentes para participarem das Assembleias e da Palestra que ocorrerá na próxima semana

sobre a Funpresp. Convidou, ainda, para paralisação na presente data, no Lago Dr. Pio. A

professora Marta comentou que ela e outros docentes também procuraram informações junto

à Aprofurg. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a

qual, após, lida será submetida à homologação na próxima reunião do Conselho.

Prof. Dr. Edison Luiz Devos Barlem 

Presidente


