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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM

ATA 02/2012

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na
sala 207 da área Acadêmica do Campus da Saúde, foi realizada reunião ordinária
do Conselho da Escola de Enfermagem, sob a presidência da professora Adriana
Dora da Fonseca, com a presença dos seguintes conselheiros: Adalice Andrade
Kosby, Andréia Rosa da Silva (DA), Bento dos Santos Barroso, Cesar Francisco
Silva da Costa, Edison Luis Devos Barlem, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Fabiane
Ferreira Francioni, Giovana Calcagno Gomes, Helena Heidtmann Vaghetti, Jamila
Geri Tomaschewski Barlem, Janaína Sena, Lenice Outra de Sousa, Maria José
Martins Chaplin, Marta Riegert Borba, Nalú Pereira da Costa Kerber, Sibele da
Rocha Martins e Vera Lúcia de Oliveira Gomes. Ausências justificadas das
professoras Geani Farias Machado Fernandes e Adriane Netto de Oliveira.
Participaram como convidadas as professoras: Silvana Sidney Costa Santos e
Rosemary Silva da Silveira, a discente da Pós Graduação Diéssica Roggia Piebak.
A presidente encaminhou os assuntos da pauta. 1. Aprovação da Ata 01/2012 do
CONEENF - Tendo em vista que a Ata foi disponibilizada aos conselheiros e as
sugestões acatadas pelo secretário, a presidente perguntou aos presentes se
havia mais alguma manifestação a esse respeito. Não havendo a mesma foi
aprovada por unanimidade. 2. Acolhida Cidadã - A professora Adriana Dora leu o
Memo. Circo 1/2012 da PRAE, no qual consta o agradecimento e o
reconhecimento do esforço e envolvimento de todos os diretores, coordenadores,
professores, Tec. Administrativos e estudantes no processo de acolhida 2012.
Ainda convida para que a Unidade Acadêmica inscreva sua proposta, que pode
ser já em forma de relatório da Acolhida até o dia 16 de abril, para concorrer a
prêmios no evento Seminário de Encerramento da Acolhida Cidadã 2012. A
professora Fabiane Francioni, coordenadora do Interséries 3a edição, falou süorê
a história de criação do evento, disse que o mesmo começou no primeiro
semestre de 2011, estando agora na terceira edição. Agradeceu aos docentes que
colaboraram financeiramente com o referido evento e informou que a prestação de
contas esta disponível no DA de Enfermagem. Também salientou que a presença
das Pró-Reitoras de Graduação, Cleuza Maria Sobral Dias e de Assuntos
Estudantis, Darlene Torrada Pereira, na abertura do evento, serviu como
fortalecimento deste. Sobre a participação dos acadêmicos falou que as turmas
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participaram de forma educada e foram elegantes em suas colocações. Solicitou
aos conselheiros que falassem sobre suas percepções acerca do evento. As
professoras Marta Borba, Rosemary Silveira, Vera Gomes e Lenice Sousa, bem
como a presidente do DA acadêmica Andréia Rosa da Silva fizeram uma
avaliação positiva. Falaram que o evento foi produtivo e propiciou um momento de
avaliação informal das disciplinas do curso e das séries como um todo. Foi
solicitado que para as próximas edições já se tenha com antecedência a data
marcada, o que facilitaria uma maior participação de docentes, discentes e TAE.
A professora Silvana colocou que não participou dessa edição devido a
descontentamentos com a edição anterior. 3. Indicação membros titular e
suplente, representante da EEnf no Conselho Curador da FAHERG,
conforme o Estatuto desta. (Of. 014/12) - A professora Adriana Dora leu o Oficio
da solicitação e perguntou quem tinha interesse em representar a EENF no
Conselho Curador da FAHERG. As professoras Giovana Calcagno Gomes (titular)
e Nalu Costa Kerber (suplente), colocaram seus nomes a disposição e foram
aprovados pelo Conselho. 4. Aprovação de Projetos:
Ensino/Pesquisa/Extensão. - A professora Adriana Dora encaminhou os projetos
de extensão analisados pelo COMEX conforme segue: "lnfoPet" e "Bebê dez,
mamãe mil" da professora Vera Gomes; "Prevenção de Câncer de colo uterino e
de mama", "Assistência Domiciliária em puerpério imediato", "Consulta de
Enfermagem em puerpério" e "Programa Viver Mulher" da professora Nalú Kerber;
"Gestantes em Cena" e "Visita Domiciliar ao idoso pós alta hospitalar" do professor
Cesar F. Silva Costa; "Viva Saúde: movimento pela promoção da saúde e
cidadania" da professora Sibele da Rocha Martins. Os projetos de extensão foram
aprovados por unanimidade. Não foram encaminhos projetos de ensino e de
pesquisa. 5. Aprovação Proposta da Reforma Curricular - NDE - A professora
Adriana Dora encaminhou o assunto e passou a palavra às professoras Janaina
Sena e Mariângela Loureiro, coordenadora e coordenadora adjunta do curso de
graduação em enfermagem, respectivamente, para fazerem a apresentação da
proposta de reforma curricular. Começaram a apresentação relatando o trabalho
feito pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e informando sobre os prazos que
precisam ser cumpridos para a entrega da proposta, que posteriormente será
encaminhada ao COEPEA. Na apresentação dos objetivos da Reforma Curricular,
a professora Silvana Sidney, argumentou que não deveriam usar o termo
"Assistência em Enfermagem", pois segundo ela, o INEP recomenda o uso do
termo "cuidado em enfermagem" por isso ela entende que não devemos aprovar
nesta reunião o novo QSL, para ela é necessário uma ampla discussão dotrojeto
Pedagógico do Curso (PPC), antes de se realizar as alterações previ1tas na
proposta, com todos os seguimentos da EEnf. O assunto foi discutido pelos
conselheiros e foi argumentado pela professora Mariângela que a discussão do
PPC já havia sido realizada anteriormente e que o objetivo da proposta atual é de
se realizar ajustes considerados necessários para a melhoria do ensino de
graduação. As reformulações atuais têm por base as avaliações sobre o curso de
graduação nas quais foram ouvidos os docentes, os discentes e os TEA, bem
como do resultado das reuniões do NDE que trabalhou durante aproximadamente
um ano. Assim, por indicação da conselheira Vera Gomes foi realizada uma
votação para avaliar a continuação acerca da apresentação da proposta ou seu
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adiamento e o aceite à proposta da Professora Silvana de se realizar uma ampla
discussão sobre o PPC. A proposta de continuar com a apresentação foi aprovada
por quinze votos a favor e uma abstenção. Assim, foram apresentados o novo
Quadro de Seqüência Lógica e toda a estrutura para a Reforma Curricular. Foram
discutidas as mudanças realizadas como úm todo, bem como foi feito o
detalhamento de semestre a semestre. As alterações sugeridas pelos
conselheiros e convidados foram acatadas pela Coordenação do Curso. A
professora Maria José Chaplin solicitou o registro em ata de seu protesto quanto a
extinção da disciplina Enfermagem nos Centros Cirúrgico e de Material e
Esterilização (cód.18073) porque entende que a disciplina teria muito a oferecer. A
professora Mariângela Loureiro explicou que a disciplina com esta nomenclatura
foi extinta, mas que os conteúdos e a ementa da mesma, bem como os conteúdos
e a ementa da disciplina de Assistência de Enfermagem ao Adulto nas
Intercorrências Cirúrgicas, foram agrupados em uma nova disciplina denominada
Enfermagem Perioperatória. Destacou também que o conteúdo referente à CME e
CCIH, será alocado nas disciplinas de Semiologia I e 11 . A professora Mariângela
lembrou ainda que a disciplina de Nutrição e Dietética também foi extinta e que
alguns conteúdos específicos serão absorvidos por outras disciplinas já existentes.
A professora Sibele Martins sugeriu que fosse suprimido o termo "assistência" das
disciplinas do QSL e que suprimindo o mesmo não seria necessário acrescentar o
termo "cuidado"; esta sugestão foi acatada pelo Conselho. Terminada a
apresentação e realizadas as correções necessárias, tanto a Reforma Curricular
quanto o novo QSL, que se encontram em anexo a esta Ata, foram aprovados por
unanimidade pelos conselheiros. 6. Assuntos Gerais - a) Memo. Circo 08
PROGEP -. A professora Adriana Dora leu o memorando sobre Acumulação de
Cargos, ressaltou da importância do conteúdo e disse que o mesmo foi
encaminhado a todos por email, pela Secretaria e que quem acumula cargos
necessita seguir as orientações da PROGEP . b) Memo. Circo 03 e 04 da
ProExc/DiEx - A professora Adriana Dora relembrou os conteúdos dos
memorandos para alerta r quanto aos prazos para participação nos editais, os
mesmos foram encaminhados aos servidores da EEnf por email, pela Secretaria.
C) Informes: Graduação- A professora Janaina Sena informou aos conselheiros
que a solicitação da acadêmica Vanessa Barros, para fazer uma parcela do
estagio da nona série em Pelotas, foi indeferida pelo COMGRAD. Ainda disse que
precisa de mais um tutor docente para o aluno Indígena da primeira série. Pós
Graduação - A coordenação informou que o professor Wilson Lunardi terminou o
Coleta CAPES, e que o mesmo esta disponível para consulta. A professora
Helena Vaghetti informou que fica na Coordenação até o final de seu marídato em
dia 31 de maio de 2012, acumulando o cargo de Coordenadora da Pós com o de
Diretora do HU. Residência RIMHAS - A professora Sibele Martins informou que
a professora Jacqueline Dei Svaldi está estudando uma nova maneira de
gerenciar a RIMHAS, pois pretende assumir a Coordenação da mesma se contar
com o apoio das Unidades Acadêmicas envolvidas. Para agilizar esse processo foi
marcada pela Diretora Adriana uma reunião com as Unidades da FURG, A SMS e
o HU, que será realizada no dia quatro de abril, na PROPESP com a participação
do Pró-reitor Danilo Giroldo e da diretora Rosilene Maria Clementin Também
informou que os cursos de Psicologia e Educação Física ainda não indicaram
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novos professores para a Residência. Sobre a próxima seleção, disse que as
provas já foram elaboradas e a aplicação das mesmas acontecerá no dia 10 de
abril do corrente ano. RMSF - A professora Maria José reforça que a Formação
Teórica da RMSF está ocorrendo às quartas-feiras e é aberta a todos da
comunidade. A divulgação é realizada via e-mail para todos os servidores da EEnf.
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida
será aprovada.

Prot.' Dr.' ~;a da Fonseca
Presidente
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