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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e

vinte minutos, na sala do LASHE, localizada na Área Académica do Campus Saúde, foi

realizada Reunião Ordinária do Conselho da Escola de Enfermagem, sob a presidência do

professor Edison Luiz Devas Barlem, com a presença dos seguintes conselheiros: Camila

Daiane Silva, César Francisco Silva da Costa, Ederson Coelho Wyse, Fabiane Ferreira

Francioni, Jamila Geri Tomaschewski Barlem, Mara Regina Santos da Silva, Marina Soares

Mota, Marta Regina Cezar Vaz, Paula Pereira de Figueiredo e Stella Minasi de Oliveira. A

conselheira Bárbara Tarouco da Silva justificou a ausência. As conselheiras Aline Campeio

Pintanel, Dóris Helena Ribeiro Faria, Janaina Sena Castanheira, Lenice Dutra de Sousa e

Marlise Capa Verde Almeida de Mello estavam em férias. A conselheira Laurelize Pereira

Rocha encontrava-se afastada em licença médica. Participaram como convidados: Adriane

Netto de Oliveira, Aline Neutzling Brum, Daiani Modernel Xavier. Deciane Pintanela de

Carvalho, Giovana Cafcagno Gomes e Cristiane Rodrigues Alves, que secretariou a reunião,

visto que a Secretária-Geral Lisiane Ortiz Teixeira encontrava-se em Licença Atestado

médico. O presidente solicitou alteração de pauta referente à inclusão dos seguintes

assuntos: A) Solicitação de minuta de cooperação do Escola via Pós-Graduação e Grupo

LAMSA com o SESI/RS; B) Editais de seleção para Mestrado e Doutorado. As inclusões

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

Homologação das Atas 12 e 13/2018: O presidente informou que os referidos documentos

foram encaminhados a todos via e-mail, juntamente à pauta desta Reunião e retomou com
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sugestão de alteração da professora Mara, a qual registrou que como tratam-se de longas

correções, ainda não conseguiu fazê-las, em razão das demais atívidades. A docente relatou

que considera que as atas estão sendo detalhadas, conforme havia sido solicitado pelo

próprio conselho, porém algumas partes estão e outras não e, às vezes, as informações

parecem soltas. Citou dois exemplos: "se constar na ata que o Ederson disse 'Sim', esta

resposta refere-se a alguma informação anterior que a justifique"; e "a forma em que está

escrita, dá a entender que o diretor Edison saiu da reunião para ir à PROPESP, mas foi em

outro momento". Assim, solicita colocar em diligência para que seja revisado o detalhamento

e, que toda redação seja detalhada. A professora Stella comentou que é necessário mais

tempo para conferir as atas, já que são bastante extensas. Desta forma, o diretor sugeriu a

homologação apenas da Ata 12/2018 nesta reunião e que a Ata 13/2018 ficasse para a

próxima reunião ordinária do conselho. A ata 12/2018 foi homologada por unanimidade e,

quanto à Ata 13/2018, todo conselho concordou que fosse submetida na próxima reunião,

com a presente ata. 2. Afastamento do país da professora Stella IVIinasí de Oliveira: o

diretor Ecfison passou a palavra para a referida professora, a qual relatou que foi convidada

para apresentar seu trabalho a respeito da sua tese sobre o contexto de cuidados às

crianças e adolescentes com diabetes, no 6th Word Congress on Advanced Nursing and

Heaithcare, que acontecerá em Bruxelas, na Bélgica. O congresso ocorre a cada dois anos,

com a representação de profissionais da área da Saúde / Enfermagem de várias partes do

mundo e para este, até o momento, ela foi a única convidada do Brasil. Salientou a

importância da participação no evento, em especial porque é uma forma de levar o nome da

Escola. O congresso ocorrerá de 13 a 15 de Junho de 2019, mas ela solicitou o afastamento

de 10 a 19 de junho, considerando o período de deslocamento. O evento subsidiará a

hospedagem do dia da palestra, mas ela optou por participar de todo congresso, custeando o

restante das despesas. A docente Mara comentou que acredita que ainda não foram

liberados os recursos pelo PROAP, mas que ela pode pagar a inscrição e depois pedir

reembolso. Destacou que é necessário primeiramente ir comprovar que foi e, após, pedir

ressarcimento. Disse que ela pode tentar porque sempre se consegue algum reembolso. A

professora Marta registrou que pode entrar pela FAPERGS, pois pagam as diárias ou as

passagens. A docente SteIIa já abriu o processo de solicitação do afastamento. Este foi

aprovado por unanimidade. 3. Homologação da Banca que coordenará o processo de

Seleção da Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem: visto que a atual

gestão está vigente até 09 de maio do corrente, o professor Edison perguntou se alguém tem
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interesse em compor a comissão. Os docentes César, Giovana e Camila se voluntariaram,

ficando o primeiro como presidente. O diretor solicitou que assim que tiverem a minuta do

edital, o avisem para que passe na próxima reunião (prevista para 22 de março de 2019)ou

para que seja realizada reunião extraordinária, se necessário. Nesta seleção votam somente

os professores e alunos da Graduação. O docente Edison sugeriu a possibilidade de que na

próxima eleição, o mandato da Graduação seja em período inferior aos dois anos, ou seja,

que termine na mesma data da Coordenação de Pós-Graduação e da Direção, a fim de

padronizá-lo com os outros mandatos, para que o processo seja realizado com os dos

demais. O professor César ressaltou que, segundo o regimento, os mandatos devem ser de

dois anos, porém a docente Mara comentou que já se conseguiu que fosse aberta exceção

para a Pós-Graduaçao e que, para isso, talvez seja preciso solicitar exoneração. A banca

examinadora supracitada foi aprovada por unanimidade. O diretor informou que a sen/idora

Nfvia Conceição Leal Tomazino - Secretária da Graduação se aposentará na mesma data

do final da gestão atua!. Relatou que tentará reposição, ao passo que a professora Mara

indagou ao diretor se há esta possibilidade, o qual respondeu que tentará negociar.

Comentou que investigou e descobriu que a vaga ocupada anteriormente ao seu ingresso,

era ocupada por uma servidora concursada, com matrícula S1APE, havendo, portanto, uma

vaga de origem, pretendendo, assim, usar este argumento para buscar a reposição.

Comunicou ainda que no início do mês de março uma das servidoras da Secretaria-Geral

(Lisiane ou Cristiane) já deverá acompanhar a colega Nívia para aprender a nova rotina. 4.

Solicitação de minuta de cooperação do Escola via Pós-Graduação e Grupo LAMSA

com o SESI/RS: A professora Marta relatou a respeito da minuta atrelada à tese da

doutoranda Daniela Inês Thier Roloff, que atua como enfermeira do trabalho no SESI e para

realizar qualquer atividade vinculada à sua tese, precisa deste Termo. Este não fica restrito

ao seu trabalho, mas será desenvolvido de uma forma mais integrada. Trata-se de um

acordo de cooperação com o SESI/RS de Novo Hamburgo, onde ela está atuando, na região

das indústrias de calçados, dentre as quais encontra-se a empresa Paquetá. O diretor

salientou que é sempre bom firmar novos convénios, visto que o orçamento da Universidade

é confeccionado com base nos projetos e reforçou a importância de pactuar novos acordos,

a fim de buscar mais fomentas de recursos para a Unidade. Comentou que a PROPESP

enviou um arquivo em Excel no qual consta toda produção científica da Escola de

Enfermagem e o enviará via e-mail para todos docentes da Unidade. A professora Giovana

sugeriu que esta matriz orçamentaria de produção seja apresentada no Seminário de



Avaliação. A docente Marta destacou que como foi a PROPESP que enviou, foram somente

os projetos de pesquisa e, assim, seria necessário pedir às Pró-Reitorias (PROEXC e

PROGRAG) os de extensão e ensino. O acordo foi aprovado por unanimidade. 5. Editais de

seleção para Mestrado e Doutorado: Foi apresentada a comissão, a qual ficou composta

pelas seguintes professoras: Mara Regina Santos da Silva (Presidente), Giovana Calcagno

Gomes, Jamila Geri Tomaschewski Bariem, Marta Regina Cezar Vaz, Hedi Crecencia

Heckfer de Siqueira, Aline Neutzling Brum e Stella Minasi de Oliveira. O diretor passou a

palavra à professora Mara, a qual relatou que na data de ontem foi realizada reunião, em que

foi formada a banca e, em seguida, a mesma elaborou os editais. Relatou que a banca

chegou ao consenso de manter o número de vagas, descontando as ocupadas por

orientador no último processo (Mestrado: Edital PPGENF 05/2018 e Doutorado: Edital

PPGENF 06/2018), restando: 23 vagas para o Mestrado e 09 para o Doutorado, distribuídas

conforme descrito nos Editais. Entre as vagas disponíveis, além das remanescentes, 2 foram

abertas com a inclusão da professora Aline Brurn (Visitante) como orientadora. A docente

Mara destacou que o semestre começará em 01 de abril e, para que não haja dois turnos em

2019, todos começarão juntos. Em ambos editais, há algumas diferenças em relação aos

anteriores: para os estrangeiros, não será exigido necessariamente o Currículo Lattes; no

currículo, serão aceitas produções a partir do ano de 2013; os candidatos que ainda não têm

o diploma, poderão apresentar declaração de conclusão de curso com validade de até um

ano; na inscrição, não será mais preciso anexar a certidão de nascimento ou casamento,

mas somente por ocasião da matrícula; também não é mais necessária a apresentação do

comprovante de residência, apenas para a obtenção de bolsa; candidatos

socioeconomicamente carentes em acordo estrito com a Lei ? 12.799 poderão requerer o

benefício de isenção da taxa de inscrição, por meio do preenchimento de formulário anexo

ao edital, Juntamente à documentação com probatória, os quais deverão ser encaminhados à

coordenação do PPGEnf até o dia 04 de março de 2019 pessoalmente na Secretaria do

PPGEnf ou via email: pgenf(a)furg.br.; candidatos estrangeiros residindo fora do país estão

isentos da taxa de inscrição; em havendo candidatos estrangeiros, poderá ser solicitada a

realização da prova no país de origem, desde que a FURG tenha Acordo de Cooperação

firmado com a Instituição de Ensino Superior estrangeira; a critério da Comissão de Seleção,

os candidatos que residam a mais de 100 Km de Rio Grande/RS poderão solicitar a

entrevista por Skype e deverão manifestar sua intenção no momento da inscrição. Neste

caso, o candidato é responsável por estar presente na data e hora indicada para a entrevista



em um ambiente virtual compatível. Endereço de Skype do PPGEnf-FURG:

posfurQ2019(5)out[oolGCom (ppaenf2019). Logo após. apresentou o Edital PPGENF n°

01/2019 referente ao Processo Seletivo - Mestrado. O período de Inscrições será de 23

de fevereiro a 08 de março de 2019, exclusivamente pelo sistema

www.siposa.furq.br/curso/931. A Homologação das Inscrições será realizada até as 18h do

dia 11 de março de 2019 e será publicada na Secretaria-Geral da Enfermagem e na

homepage www.ppaenf.furq.br. Recursos referentes à homologação das inscrições: 12 de

março de 2019 até as 12h, somente na página www.siposQ.furQ.br/curso/931. Resultado

após Recurso: 12 de março de 2019 até as 18h, divulgado na Secretaria-Geral da

Enfermagem e na homepage www.ppqenf.furq.br. A seleção se dará em três etapas:

Primeira Etapa: Prova escrita (eliminatória; peso 2) a ser realizada 14 de março de 2019, das

9h às 12h, na sala 408 da Área Académica Prof. Newton Azevedo - Campus da Saúde.

Divulgação do resultado da Primeira Etapa da Seleção com cronograma de entrevistas: 15

de março de 2019, até as 18h, na Secretaria-Geral da Escola de Enfermagem e na

homepage: www.DDQenf.fura.br. Recurso referente ao resultado da primeira etapa: 16 de

março de 2019 até as 12h, somente via SIPOSG. Resultado após recurso: 18 de março de

2019 até as 18h, divulgado na Secretaria-Geral da Enfermagem e na homepage

www.DDaenf.fura.br. Segunda Etapa: Análise do Projeto de Pesquisa e Entrevista

(eliminatória; peso 6), nos dias 20 e 21 de março de 2019, das 8h às 12h e das 14h às 18h,

no Laboratório de Saúde Humana Ecossistêmica - LASHE, localizado na área académica

Prof. Newton Azevedo - Campus da Saúde. Terceira Etapa: Análise do Curnculum Lattes

(classificatória; peso 2), nos dias 20 e 21 de março de 2019, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Divulgação do resultado da segunda e terceira etapas: dia 22 de março de 2019 até as 12h.

Recurso referente ao resultado da segunda e terceira etapas: 22 de março de 2019 até as

18hs, somente via SIPOSG. Resultado após recurso: até 23 de março até as 12h, divulgado

na Secretaria-Geral da Enfermagem e na homepage www.DDaenf.fura.br. Divulgação do

resultado preliminar com a lista dos candidatos selecionados e suplentes - por ordem de

classificação: dia 23 de março de 2019 até as 12h na Secretaria-Geral da Escola de

Enfermagem e na homepage: www.DDaenf.furq.br. Recurso referente ao Resultado

preliminar do processo seletivo: 25 de março de 2019 até as 20h, via SIPOSG. Divulgação

do resultado final com a lista dos candidatos selecionados e suplentes - por ordem de

classificação: dia 26 de março de 2019, até as 18h. Após, a palavra foi passada à professora

Aline, a qual salientou que anteriormente a Primeira etapa era eliminatória e a Segunda
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classificatória, mas se percebeu que os candidatos que obtivessem nota interior a 7,0,

ficariam desclassificados. Portanto, agora, a Primeira e a Segunda etapas são eliminatórias e

somente a Terceira classificatóría. Acrescentou que se a quantidade de candidatos

aprovados for maior que as vagas, ficarão como suplentes. Ainda, frisou que neste ano, a

prova não será mais por sorteio entre dois temas, por ter havido vários recursos sob o

argumento de que poderiam ser identificados. Na prova escrita, o candidato deverá fazer um

texto argumentativo acerca da temática "Metas do desenvolvimento sustentável articuladas

às políticas públicas de saúde". Ressaltou que se tratam de políticas públicas, não mais

políticas brasileiras, pois há previsão de participação de candidatos estrangeiros. A docente

Mara realçou que foram revistos os critérios de avaliação, no sentido de deixá-los mais

objetivos. Portanto, a banca se preocupou em detalhar estes critérios, sendo eles: "Domínio

da norma padrão" (conhecimento das características da língua escrita, bem como da norma

culta); "Conhecimento da estrutura do texto argumentativo" (além de ser escrito em

linguagem formal e culta, deve seguir uma estrutura própria, dividido em introdução,

desenvolvimento e conclusão); "Compreensão da temática" (interpretação, aplicação do

conhecimento e consistência argumentativa em relação à temática proposta) e "Sustentação

teórica e científica" (utilização de bibliografia aíualizada e pertinente). A professora Jamila

enfatizou que no edital anterior houve vários recursos nos quais os candidatos alegaram que

os critérios eram amplos, argumentando que a redação continha todos os quesitos

necessários e, assim, com a padronização e especificação dos critérios, estes problemas

serão evitados. A professora Marta sugeriu que se coloque "Bibliografia básica", pois a

mesma deve ser citada na prova e acrescentou que o tema é interessante, pois não é

centrado somente em uma política, mas nas políticas mundiais, tornando a temática bem

mais ampla. Complementou que a clareza no edital também é uma forma de facilitar a

correção e verificar se o candidato cumpriu todos os requisitos. A docente Aline ressaltou

que no edital são sugeridos dois textos para amparar a sustentação: "Transformando Nosso

Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável" e o outro da Organização

Mundial da Saúde: "Key Learning on Heaith in Ai! Policies lmp!ementatíon from Around the

World". O professor César questionou em qual língua os estrangeiros deverão redigir a prova

e, por consenso, ficou definido que deverá ser nos idiomas português, inglês ou espanhol. A

prova consistirá na redaçao de um texto com no máximo quatro laudas, nos idiomas citados.

Quanto aos critérios de aprovação e classificação, será considerado aprovado o candidato

que obtiver a média final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). Serão selecionados os



primeiros 23 candidatos aprovados. O preenchimento das vagas respeitará a ordem de

classificação geral. Serão considerados suplentes todos os demais candidatos aprovados,

tendo seus nomes divulgados por ordem decrescente de classificação. No caso de empate,

serão adotados os seguintes critérios de desempate: 1° candidato com maior pontuação na

produção científica em periódicos indexados no Qualis Enfermagem; 2° candidato com maior

nota no projeto. O edital de seleção para Mestrado foi homologado por unanimidade. Em

seguida, a docente Aline passou a apresentar o Edital PPGENF n° 01/2019 referente ao

Processo Seletivo - Doutorado. As inscrições serão realizadas de 23 de fevereiro a 08 de

março de 2019, exclusivamente pelo sistema www.siDOSQ.fura.br/curso/962. A homologação

das Inscrições se dará até as 18h do dia 11 de março de 2019 e será publicada na

Secretaria-Geral da Enfermagem " Área Académica Prof. Newton Azevedo - Campus da

Saúde e na homepage www.DDqenf.furq.br. Recurso referente à homologação das

inscrições: até as 12h do dia 12 de março de 2019, somente na página

www.siposa.furg.br/curso/931. Resultado após Recurso: 12 de março de 2019 até as 18h,

divulgado na Secretaria-Geral da Enfermagem e na homepage www.DDqenf.fura.br. A

seleção será por meio de três etapas: Primeira Etapa: Análise do projeto de pesquisa (peso

2) e de artigo científico inédito (peso 3), de autoria do candidato (eliminatóría). Divulgação da

lista dos aprovados para a Segunda Etapa da Seleção até 18h de 13 de março de 2019 na

Secretaria-Geral da Escola de Enfermagem e na homepage www.DDaenf.fura.br. Recurso

referente ao resultado da primeira etapa da seleção: até 12h do dia 14 de março de 2019,

somente na página www.siDosci.fura.br/curso/931. Resultado após o Recurso: 14 de março

de 2019 até as 18h, divulgado na Secretaria-Geral da Enfermagem e na homepage

www.pDQenf.furQ.br. Enquanto os candidatos do Mestrado estiverem realizando a prova

escrita, a banca receberá e avaliará os recursos da Primeira Etapa do Doutorado. Segunda

Etapa: Entrevista (eliminatória; peso 2), a ser realizada nos dias 19 e 20 de março de 2019,

nos horários de acordo com cronograma a ser publicado na Secretaria-GeraI da Escola de

Enfermagem e na homepage'. www.ppgenf.furg.br. Terceira Etapa: Análise do Curriculum

Vitae (classificatória; peso 3), nos dias 19 e 20 de março de 2019. Divulgação dos candidatos

seiecionados e suplentes, por ordem de classificação: até as 12h do dia 22 de março de

2019 na Secretaria-Geral da Escola de Enfermagem e na homepage: www.DDQenf.furq.br.

Recurso referente ao resultado da segunda e terceira etapas: 22 de março de 2019 até as

18hs - Somente via SIPOSG. Resultado após recurso: até as 12h do dia 23 de março,

divulgado na Secretaria-Geral da Enfermagem e na homepage www.ppgenf.fura.br. Quanto



aos critérios de aprovação e classificação, será considerado aprovado o candidato que

obtiver a média final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). Serão selecionados os

primeiros 09 candidatos aprovados. O preenchimento das vagas respeitará a ordem de

classificação geral e de acordo com o número estabelecido de vagas por orientador. Serão

considerados suplentes todos os demais candidatos aprovados, tendo seus nomes

divulgados por ordem decrescente de classificação. No caso de empate, serão adotados os

seguintes critérios de desempate: 1° candidato com maior pontuação na produção científica

em periódicos indexados Quaiis na enfermagem; 2° candidato com melhor classificação no

artigo científico inédito. Tanto na seleção do Mestrado quanto na do Doutorado, a Escola de

Enfermagem não fica obrigada a preencher as vagas. O edital de seleçâo para Doutorado foi

homologado por unanimidade. 6. Projetos Comité de Pesquisa - COMPESQ: Foram

apresentados os seguintes projetos submetidos ao COMPESQ nos meses de

dezembro/2018, janeiro e fevereiro/2019: "Contracepção masculina: um olhar sobre a

vasectomia" da aluna Ana Luiza Rimoli Hormain Barcelios (PTCC), orientada pela Prof.a Dra.

Daniele Ferreira Acosta; "Advocacia em Enfermagem sob a perspectiva da Hermenêutica

Filosófica Gadameriana" do aluno Daniel Pinho Mendes (Doutorado), orientado pelo Dr.

Edison Luiz Devas Barlem; "Percepção das mulheres acerca da assistência prestada no

período gravídico puerperaí' da aluna Daiane Farias da Silva (RMSF), orientada pela Prof.a

Dra. Daniele Ferreira Acosta; "Perfil dos egressos da Escola de Enfermagem da

Universidade Federal do Rio Grande - FURG" da Prof.3 Dra. Simoní Saraiva Bordignon;

"Apoio Matricial na Atenção Básica: Sentidos produzidos por profissionais da Estratégia de

Saúde da Família" da aluna Brenda Rodrigues Ongaratto (RMSF), orientada pela Prof.a Dra.

Danieia Barsotti Santos; "Dimensão socioambiental da saúde do trabalhador da Atenção

Básica de Saúde no Sul do Brasil: estudo sobre a percepção de risco, acidentes e doenças

relacionadas ao trabalho" da Prof.a Dra. Marta Regina Cezar Vaz; "Um olhar do cuídador

familiar de pessoas idosas acerca da assistência da equipe de saúde no domicílio" do aluno

José Ricardo Guimarães dos Santos Júnior (RMSF), orientado pela Prof.a Dra. Sibele da

Rocha Martins. 7. Informes Coordenação de Graduação / Pós-Graduação / Comissões:

Graduação: A professora Jamila comentou acerca do atraso na realização das matrículas

por parte da PROGRAD, de forma que na próxima semana haverá vários ajustes nas

disciplinas, pois ainda não se sabe quem se matriculou. Além disso, registrou que a Acolhida

Cidadã começará no dia 25 de fevereiro do ano corrente, com atividades na semana

compreendida entre 11 e 15 de março e aproveitou para convidar os presentes para



participarem do Interséries que ocorrerá no dia 15. Relatou que se optou por realizar na

semana de retomo dos dias de ponto facultativo devido ao feriado de Carnaval, pois

provavelmente na primeira semana de aula haveria pouca participação. Informou também

que a Coordenação está revendo algumas reformas curriculares, que ficarão para a próxima

gestão. Em seguida, a professora Fabiane informou que está recebendo doações de livros

para o Interséries no D.A. Pós-Graduacão: Em virtude da Professora Mara ter assumido a

Coordenação da Pós-Graduaçâo, ela passou a ocupar a vaga no Conselho da Escola de

Enfermagem como representante da Pós-Graduação, de forma que a Professora Giovana

não pertence mais ao conselho, gerando uma vaga para posterior votação. A docente Mara

relatou que os projetos referentes ao ano de 2018 já foram lançados na Sucupira pela

professora Giovana, por pertencerem à sua gestão, com a contribuição da professora Mara,

que auxiliou na produção científica e informações dos participantes externos. Esta informou

ainda que nos dias 25 e 26 de março de 2019 haverá a Reunião de Área da CAPES, em

Brasília, na qual é feita avaliação a cada dois anos, sendo que esta tratará da finalização do

quadriênio. Enfatizou a importância de que participe o maior número de pessoas possível,

devido à relevância da reunião tanto por trazer o resgate dos dois anos, quanto por

apresentar as tendências. Destacou que na próxima sexta-feira (01 de março) ocorrerá o

Seminário da Pós-Graduação com esta pauta única. A docente Giovana disse que deve

haver alterações na avaliação dos egressos e na produção científica, já que será exigido que

sejam mais aprofundadas as produções que realmente representam a identidade dos

programas. Também será discutido a respeito de quais livros entrarão. A professora Marta

questionou como conseguirão analisar a produção de 2018 se a Sucupira será enviada

somente dia 08 de março e, por isso, acredita que nesta reunião serão discutidos os critérios.

Mencionou que no Congresso Brasileiro de Enfermagem 2018 foram apresentadas as

mudanças nos quesitos e notou a valorização aumentada na produção discente. A docente

Giovana complementou que neste congresso foi exposto novo cronograma de avaliação,

mas na planilha disponível na Sucupira não houve alterações significativas para 2018,

devendo haver a partir de 2019. A professora Mara informou que na reunião da Pós-

Graduação realizada ontem (a primeira de 2019), foram formadas as comissões. Precisam

discutir a revisão das Pós-Graduações para desencadear o processo de revisão da estrutura

curricular. A professora Giovana comentou que a CAPS não requereu muitas informações na

planilha de avaliação dos egressos dos últimos cinco anos, mas que a partir da próxima

avaliação, será necessária uma comissão para que cuide disto, já que será exigido que seja



bem detalhada. COMEX: o docente César (presidente do COMEX) solicitou que quem tiver

projeto de extensão, envie replicado para ele por e-mail, para que possa avaliar e devolver

os pareceres gradativamente e os mesmos entrem em andamento e, quando saírem os

editais do EPEC, Já estejam aprovados. 8. Assuntos gerais / Informes: O diretor comentou

que recebeu e enviará a todos por e-mail a programação dos 50 anos da FURG. Comunicou

que na próxima semana a servidora Pâmela Kath de Oliveira Nornberg, TAE desta

instituição, assumirá como docente na Escola de Enfermagem, mediante aprovação em

concurso público. Além disso, informou que no dia 08 de março de 2019 haverá o Seminário

de Avaliação da Escola de Enfermagem, na sala de capacitação da PROGEP. O professor

César falou que a COREMU está se organizando para a recepção dos alunos aprovados na

seleção do edital da residência. A docente Stella informou que nos dias 06 a 22 de março de

2019, receberemos a visita da Professora Carmen Ferregrau da La Universitat Rovira i Virgili

(URV) da Espanha, que virá para desenvolver atividades científicas e de extensão na

Graduação e na Pós-Graduação da Escola de Enfermagem, discutindo a respeito da

cooperação entre as duas Instituições. Entre as atividades, participará do Seminário Interno

da Escola de Enfermagem. A convidada chegará dia 05 de março e a professora Stella a

acompanhará durante a estadia de 16 dias no Brasil. O diretor comentou que estamos

esperando novos concursos e que os próximos serão em blocos de 10 em 10 ou 20 em 20,

por exemplo, pois a Promotoria agora deve garantir 20% das vagas para negros

autodeclarados. A validade provavelmente passará a ser de um ano, mas aguardamos

informações do COEPEA. 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.
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