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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 6/2019

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na

sala  408  da  Área  Acadêmica  do  Campus  Saúde,  foi  realizada  Reunião  Ordinária  do

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

Barlem  com  a  presença  dos  seguintes  conselheiros:  Adriane  Netto  de  Oliveira,  Camila

Daiane  Silva,  Cesar  Francisco  Silva  da  Costa,  Ederson  Coelho  Wyse,  Jamila  Geri

Tomaschewski Barlem, Janaina Sena Castanheira, Lenice Dutra de Souza, Marina Soares

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

Oliveira, Victória Leslye Rocha Gutmann. Justificaram ausência os conselheiros: Cristiane

Lima de Moraes, Giovana Calcagno Gomes e Marta Regina Cezar Vaz. A conselheira  Dóris

Helena Ribeiro Faria encontra-se em Férias. A docente Bárbara Tarouco da Silva encontra-

se  em Licença  Gestante  e  a  docente  Laurelize  Pereira  Rocha  encontra-se  afastada  em

licença  médica.  Participaram como  convidados  Deciane  Pintanela  de  Carvalho,  Diessica

Roggia Piexak, Pâmela Kath de Oliveira Nornberg,  Simoní Saraiva Bordignon e Cristiane

Rodrigues  Alves,  que  secretariou  a  reunião.  O presidente  solicitou  a  inclusão  da  pauta:

“Eleição do Diretório Acadêmico (D. A.)”, a qual foi aprovada por todos os presentes para

esta reunião.  Em seguida, encaminhou os assuntos da pauta:  1.  Homologação da Ata

05/2019. A professora Daiani informou o nome do evento do qual ela e a docente Marta

participarão em Bologna, na Itália e a alteração da data do afastamento do país. Sem mais, a

Ata foi homologada por unanimidade. 2. Aprovação da composição de banca de PTCC. A



professora  Camila  registrou  as  seguintes  bancas  de PTCC:  Acadêmico:  Anderson  Porto

Pestana,  Título:  “Ação  educativa  para  leigos  em primeiros  socorros:  atitudes  que  salva

vidas“, Orientador: Liziani Iturriet Avila, Banca: Stella Minasi de Oliveira, Patrícia Martinez

Echevenguá  e  Amanda  Guimarães  Ferreira;  Acadêmico:  Camila  Acosta  Xavier,  Título:

“Construção  de  tecnologia  educativa  para  o  autocuidado  na  insuficiência  cardíaca”,

Orientador:  Paula  Pereira  de Figueiredo,  Banca:  Liziani  Iturriet  Avila e Lenice de Sousa;

Acadêmico:  Daniela  dos  Santos,  Título:  “Planejamento  reprodutivo:  o  conhecimento  e  a

percepção de adolescentes do sexo feminino quanto ao uso de métodos contraceptivos”,

Orientador: Fabiane Ferreira Francioni, Banca: Camila Daiane Silva, Daniele Ferreira Acosta

e Cesar Francisco Silva da Costa; Acadêmico: Débora dos Santos Zorzolli, Título: “Síndrome

de  Down:  repercussões  do  diagnóstico  da  criança  para  a  família”,  Orientador:  Giovana

Calcagno Gomes, Banca: Edison Luiz Devos Barlem, Aline Campelo Pintanela e  Pâmela

Kath de Oliveira Nornberg; Acadêmico: Jacira Naruê Antunes de Castro, Título: “Alteração do

enfermeiro no ambiente do centro cirúrgico”, Orientador: Stella Minasi de Oliveira, Banca:

Cesar Francisco Silva da Costa, Marlise Capaverde Almeida e Amanda Guimarães Ferreira;

Acadêmico:  Jordana  Matos  da  Silva,  Título:  “Assistência  à  vítima  em  parada

cardiorrespiratória:  perspectiva  do  acadêmico  de  enfermagem”,  Orientador:  Liziani  Iturriet

Avila,  Banca:  Amanda  Guimarães  Ferreira  e  Rosemery  Silva  da  Silveira;  Acadêmico:

Karoline do Pinho Martins,  Título:  “Intervenções educativas para a promoção do sono de

estudantes  de  enfermagem”,  Orientador:  Diéssica  Roggia  Piexak,  Banca:  Aline  Cristina

Calçada  de  Oliveira  e  Jaqueline  Flores  de  Oliveira;  Acadêmico:  Ketlin  Gomes  Einhardt,

Título:  “Perfil  dos  egressos  da  escola  de  enfermagem da  Universidade  Federal  do  Rio

Grande”, Orientador: Simoní Saraiva Bordignon, Banca: Janaina Sena Castanheira e Jamila

Geri Tomaschewski Barlem; Acadêmico: Letiane de Oliveira Rubira, Título: “O autocuidado

frente ao diabetes mellitus tipo 2: um estudo de gênero”, Orientador: Camila Daiane Silva,

Banca: Marina Soares Mota e Fabiane Ferreira Francioni; Acadêmico: Mara Lucia das Neves

Soares,  Título:  “Autismo  e  comorbidades”,  Orientador:  Adriane  Maria  Netto  de  Oliveira,

Banca:  Stella  Minasi  e  Silvana  Possani;  Acadêmico:  Michele  Nunes  Fenzke,  Título:

“Intervenções  educativas  frente  a  ansiedade  de estudantes de  enfermagem”,  Orientador:

Diéssica Roggia Piexak, Banca: Daiane Porto Gautério Abreu e Sibele da Rocha Martins;

Acadêmico:  Milene  Dias  Daod  Sheikha,  Título:  “Metodologias  ativas:  percepção  dos

discentes do curso de graduação em enfermagem”, Orientador: Simoní Saraiva Bordignon,

Banca: Deciane Pintanela de Carvalho, Jamila Geri Tomaschewski Barleme Rosemary Silva



da Silveira; Acadêmico: Natalia Antiqueira Garcia, Título: “A importância do vínculo para a

adesão das gestantes as consultas de pré-natal em estratégia saúde da família”, Orientador:

Cesar Francisco Silva da Costa, Banca: Fabiane Ferreira Francione e Fabiana Gallo Costa;

Acadêmico:  Paloma  Xavier  Machado,  Título:  “A  percepção  das  puérperas  acerca  da

assistência de enfermagem durante o parto”, Orientador: Fabiane Ferreira Francioni, Banca:

Andrea de Paula e Daniele Ferreira Acosta; Acadêmico: Pâmela dos Santos Milano, Título:

“Trombofilia adquirida e doença de behçet: estudo de caso”, Orientador: Rosemary Silva da

Silveira,  Banca:  Jamila  Geri  Tomaschewski  Barlem,  Luiz  Eduardo  Schein e  Augusto

Nienscheski; Acadêmico: Priscila do Amaral Nunes, Título: “A percepção das universitárias

acerca  da  violência  nos  relacionamentos  afetivo-sexuais”,  Orientador:  Daniele  Ferreira

Acosta, Banca: Camila Daiane Silva e Fernando Braga dos Santos; Acadêmico: Vanessa

Machado  da  Silva,  Título:  “Prática  clínica  da  equipe  de  enfermagem na  identificação  e

tratamento  da  sepse”,  Orientador:  Paula  Pereira  de  Figueiredo,  Banca:  Pâmela  Kath  de

Oliveira Nornberg e Rosemery Silva da Silveira;  Acadêmico:  Victorya dos Santos Varela,

Título:  “Percepção de participantes de um grupo de promoção da saúde e prevenção de

doenças  de  uma  equipe  da  estratégia  de  saúde  da  família  sobre  as  atividades

desenvolvidas”,  Orientador:  Daiane  Porto  Gautério  Abreu,  Banca:   Luciano  Garcia

Lourenção, Nídia Farias Fernandes Martins e Diéssica Roggia Piexak. As bancas em que

houve alterações, ficaram da seguinte forma: Acadêmico: Bianca dos Santos Blan, Título: “A

práxis em enfermagem cirúrgica: conhecendo o processo de cuidado à pessoa com estomia

intestinal”, Orientador: Marina Soares Mota, Banca: Giovana Calcagno Gomes e Prisciane

Cardoso Silva; Acadêmico: Julia Moraes Mendes, Título: “Determinantes do envelhecimento

ativo na perspectiva de participantes de um grupo de promoção da saúde e prevenção de

doenças”, Orientador: Daiane Porto Gautério Abreu, Banca: Daniele Ferreira Acosta, Bárbara

Tarouco da Silva e Marlene Teda Pelzer; Acadêmico: Victoria Leslye Rocha Gutmann, Título:

“Representação social  da violência entre pessoas usuárias da atenção básica:  estudo de

gênero”, Orientador: Camila Daiane Silva, Banca: Daniele Ferreira Acosta, Marina Soares

Mota, Cesar Francisco Silva da Costa, Carolina Coutinho Costa Vallejos. As bancas foram

aprovadas por unanimidade. 3. Criação de grupo de pesquisa na Escola de Enfermagem.

O diretor passou a palavra à docente Lenice, que falou sobre a proposta de criação de um

grupo de pesquisa, que será liderado por ela, juntamente à Professora Paula. O novo grupo

será denominado Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenções em Saúde e Prática

Clínica (NIPIC), o qual contemplará duas linhas de atuação: Pesquisa clínica em saúde do



adulto e Tecnologias de gestão e cuidado em saúde. Na primeira linha, a ênfase é atribuída à

clínica como metodologia primordial e condição essencial para a adequação e fortalecimento

do cuidado e da segurança do paciente, sendo compreendida sob a ótica ampliada; e na

outra linha a ênfase é atribuída aos métodos, conceitos, modelos e teorias que permeiam o

cuidado em saúde. As repercussões do trabalho do grupo serão: Construção de protocolos

assistenciais  e  tecnologias  educativas  em  saúde;  Intervenções  educativas  em  saúde;

Validação clínica de diagnósticos e intervenções de enfermagem; Investigações acerca do

Processo de Enfermagem; Estudos observacionais da prática clínica; Prática baseada em

evidências: revisões bibliográficas de artigos, protocolos institucionais,  guidellines, teses e

livros. O diretor comentou que a criação de grupos sempre começa na Unidade acadêmica e

passa pelo Conselho para encaminhamento.  O diretor parabenizou a iniciativa e desejou

sucesso, salientando que, embora a coordenação de um grupo não seja fácil, é gratificante.

A professora Paula convidou a todos que queiram participar. Sem mais, a criação do grupo

de pesquisa foi aprovada por unanimidade.  4.  Projetos Comitê de Extensão – COMEX e

Comitê  de  Pesquisa  –  COMPESQ.  A  secretária  Cristiane  informou  que  está  fazendo

levantamento dos projetos pendentes para que sejam registrados em ata. O professor Cesar,

presidente do COMEX, comunicou que não há projetos para aprovar. Foram aprovados os

seguintes projetos do COMPESQ: “Serviços públicos de saúde nas cidades de Chuí / Brasil e

Chuy  /  Uruguay:  Estrutura  física  e  organizacional  na  perspectiva  ecossistêmica”,  da

mestranda Sidiane Teixeira Rodrigues e orientação da Profª Dra. Hedi Crecencia Heckler de

Siqueira;  “Prevalência  de  transtornos  de  ansiedade  em  gestantes  de  um  município  no

extremo sul do Brasil”, da mestranda Marla dos Santos Afonso e orientação da Profª Dra.

Adriane Maria de Oliveira Netto. 5. Eleição do Diretório Acadêmico (D. A.). A presidente do

D. A., discente  Victória Leslye Rocha Gutmann, comunicou que a atual gestão está prestes

a acabar e, portanto, foi aberto processo seletivo, com o seguinte cronograma: de 06 a 24 de

maio de 2019 foi o período de inscrição para as chapas; o período de campanha é de 24 de

maio a 07 de junho de 2019 e a divulgação do resultado será no dia 10 de junho. 6. Informes

Gerais. O diretor comentou que, com outros servidores, visitou o novo prédio e relatou que a

infraestrutura  é  muito  boa  e  que  a  perspectiva  de  entrega  é  em  setembro  deste  ano.

Informou que quem quiser visitar, poderá falar com o administrador Ederson, que organizará

a próxima visita, sendo que podem ir até dez pessoas por vez. Com relação aos eventos em

comemoração aos 50 anos da FURG, o diretor comunica que no dia 21 de agosto será

realizado o Sarau no campus Saúde. Iniciará às 15 horas e contará com apresentações



musicais e com a presença do presidente da EBSERH. O diretor frisou a importância da

participação de todos. Também ocorrerá a Assembleia comemorativa no dia 20 de agosto,

na qual serão distribuídos broches alusivos ao cinquentenário a todos os servidores. No dia

19 de outubro será realizada uma atividade comunitária, em que será isolada a área em

torno do CCMAR, em cuja programação haverá mateada, atividades de prevenção às DSTs,

arrecadação  de  alimentos,  apresentações  musicais,  Ligas  de  pesquisa  e  divulgação  da

atuação  do campus para  a  comunidade.  O evento  envolverá  a  Escola  de  Enfermagem,

Faculdade de Medicina e Hospital Universitário. Outro assunto explanado pelo diretor foi o

corte  de  gastos.  Recebemos o  Memorando  Circular  07/2019  Gab  FURG,  que  trata  das

medidas  emergenciais  para  o  funcionamento  da  Universidade.  Com  relação  à  energia

elétrica,  houve  uma redução  no  consumo  devido  à  desvinculação  com o  HU,  porém,  é

necessária a aplicação de ações em defesa do patrimônio. Em declaração pública, a reitora

afirmou que, se houver o contingenciamento, o semestre deverá parar no mês de julho, sem

previsão  de  retorno.  O diretor  relatou  que  vieram os  recursos  do  PROAP.  Entre  outras

orientações dispostas no memorando mencionado, destaca-se a suspensão dos pedidos de

viaturas,  diárias  e  passagens.  A  docente  Lenice  perguntou  como  ficará  a  assistência

estudantil,  ao passo que a vice-diretora Janaina explicou que no mês de março já foram

cortadas  30%  das  bolsas  EPEC,  mas  não  houve  mais  corte.  Se  não  houver  o

contingenciamento e o recurso for liberado,  serão restituídas as bolsas equivalentes aos

30%, senão, serão mantidos os 70%. A assistência estudantil está garantida, pois não está

na lista de cortes. A professora Stella questionou quanto às obras em andamento e a vice-

diretora salientou que pode ser cancelado 25% do contrato, pois, caso contrário, a multa será

bem maior e acrescentou que as obras serão suspensas, mas a construção do nosso futuro

prédio não, pois já foi quitado. Após o presidente passou a palavra ao docente Cesar, que

destacou a atuação do Diretório Acadêmico (D. A.), que completará 40anos no corrente ano.

Discorreu  que  no  ano  de 1979,  quando  começou  sua  atuação,  o  D.  A.  não funcionava

oficialmente  porque  era  proibido.  Dessa  forma,  os  estudantes  do  movimento  estudantil

participavam  com  outros  grupos,  mas  não  tratavam  de  pautas  acadêmicas,  devido  à

proibição. O Diretório acadêmico foi reconhecido somente em 1981, mas os colegiados não

possuíam assentos discentes no conselho da Escola de Enfermagem. Face à perspectiva

histórica, elogiou o D. A. atual, por participar ativamente de todos os movimentos, inclusive

nos âmbitos político o e político-pedagógico. A professora Camila também parabenizou a

equipe do D. A. pela realização da “I Jornada Riograndina de Saúde das populações em



vulnerabilidades”,  dias 28 e 29 de maio,  a qual  foi  muito bem organizada e contou com

grande participação da comunidade. A representante do D. A., discente Victória, relatou que

antes de entrar para o D. A.,  não sabia qual é o seu papel e só o descobriu depois de

ingressar.  Agradeceu  os  elogios  e  comentou  que  a  realização  do  evento  foi  uma

oportunidade de reafirmar o grupo e dizer o quanto são capazes. A professora Paula ratificou

os elogios e reforçou que a atual representante incentive os membros do D. A. para que

continuem trabalhando. O docente Cesar propôs que entre como pauta da próxima reunião o

registro  de um voto  de louvor  ao D.  A..  Ainda,  o  diretor  passou a  palavra  à  professora

Adriane, que informou ter sido convidada para atuar no Centro de Valorização da Vida e

Prevenção ao Suicídio (CVVPS). Participou de duas plenárias na Câmara de Vereadores e

Prefeitura Municipal.  Na semana passada, receberam a visita do Coordenador do Comitê

Nacional de Extensão. O CVVPS solicita voluntários, que podem ser quaisquer pessoas a

partir de 18 anos, as quais serão avaliados e, se forem considerados aptos, receberão uma

capacitação promovida pelo Ministério da Saúde (MS). O atendimento em Rio Grande está

sendo realizado das 18 horas às 22 horas e trinta minutos, mas a meta é prestar assistência

24 horas, como o parâmetro nacional. Para buscar ajuda, basta ligar para o número 188. O

atendimento é na forma de escuta compreensiva, sem julgamentos nem aconselhamentos.

Em 90% dos casos, os suicídios são evitados. Neste ano já foram registrados 78 suicídios na

cidade do Rio Grande. O Centro foi criado há 57 anos, começando em São Paulo. A meta do

MS é  implantar  120  pontos  em todo  Brasil.  A  previsão  para  o  nosso  município  é  para

Setembro deste ano, mas avisará quando for efetivado. Frisou que ficou muito feliz com o

convite e que é a única representante da FURG. Entre os membros do CVVPS, somente

duas são servidoras públicas – além dela, uma servidora da Prefeitura Municipal. Expôs que

quando desempenha suas atividades no Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de

Álcool e Drogas (CAPS I), fica muito triste ao se deparar com a realidade dos pacientes e,

assim, vê a CVVPS como uma oportunidade de auxiliar mais pessoas. A docente Stella a

parabenizou por ter sido convidada para tão importante tarefa. Quanto ao processo eleitoral

para Coordenador(a) e Coordenador(a) Ajunto do Curso de Graduação em Enfermagem, o

presidente da comissão, professor Cesar, comunicou a homologação da chapa inscrita “Pró-

Ação”, composta pelas professoras Stella (Coordenadora) e Pâmela (Coordenadora Adjunta)

e destacou que a pesquisa de opinião será disponibilizada no sítio  https://consultas.furg.br/

durante a próxima semana de 03/06/2019 a 07/06/2019. O diretor acrescentou que, após

período  de  votação,  deverá  haver  reunião  extraordinária  para  homologar  a  nova



coordenação.  Por  fim,  a  técnica  Marlise  informou  que  a  Comissão  Interna  de  Aviação

Permanente  (CIAP)  da  Escola  de  Enfermagem,  composta  por  ela,  pelo  administrador

Ederson e pelas docentes Giovana e Liziane, está fazendo o levantamento anual das metas

da Unidade. Acrescentou que algumas ações são permanentes e se alguém quiser sugerir

alguma meta, atividade de grupo, evento ou outra ação, poderá repassar à comissão até o

fim da próxima semana, pois ainda estão determinado as metas para o ano de 2019. 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


