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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM

ATA 03/2012

Aos vinte e três 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, Adriane Netto de Oliveira, Bento dos Santos Barroso, Cesar
Francisco Silva da Costa, Edison Luis Devos Barlem, Eloisa da Fonseca
Rodrigues, Geani Farias Machado Fernandes, 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. Ausência
justificada das professoras Fabiane Ferreira Francioni, Mariangela de Magalhães
Loureiro e discente Andréia Rosa da Silva (DA). Participaram como convidadas as
professoras: Silvana Sidney Costa Santos e Rosemary Silva da Silveira, as T.A.E.
Cleci de Fátima Enderle, Fernanda Meirelles Leite, Marlise Capa Verde de
Almeida e Nivia Conceição leal Tomazino. A presidente encaminhou os assuntos
da pauta.1. Aprovação da Ata 02/2012 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. Análise e
aprovação do Regimento do Comitê de Pesquisa da EEnf. - Professora
Adriana Dora parabenizou o grupo que compõe o Comitê de Pesquisa e solicitou
ao Prof. Edison Barlem que relatasse os procedimentos para a formulação do
Regimento, o professor informou que o grupo consultou vários regimentos de
outras instituições e da FURG, bem como o Regimento Interno da Escola de
Enfermagem, sempre com a preocupação de não sair do contexto da pesquisa, e
assim organizaram a atual proposta em análise. A Professora Giovana solicitou a
retirada da exigência deentrega do projeto em CD, o que foi aceito pelos
Conselheiros. Ainda, o Professor Edison se comprometeu em enviar aos
servidores uma proposta de fluxograma de encaminhamento de projetos. Foi
decidido que para controle de recebimento de projetos, a secretaria Geral da
Escola de Enfermagem adotará um livro de protocolo. Após esclarecimentos e
discussão, o Regimento do Comitê de Pesquisa foi aprovado por unanimidade. 3.



Recomposição do Comitê de Pesquisa da Escola de Enfermagem - A
professora Adriana explicou aos presentes que é necessário uma recomposição
do COMPESQ pois a Professora Jaqueline Salete Dei Svaldi vai assumir a
Coordenação da RIMHAS, e a Professora Aline Calçada de Oliveira, que ocupava
a vaga como técnica passou a ser docente da EEnf. Foi sugerido pela presidente
que a Professora Aline Calçada de Oliveira ocupe a vaga docente da Professora
Jaqueline e que seja eleito um novo TAE para a vaga da Aline. Em votação para o
preenchimento da vaga em aberto foi eleita por unanimidade a Técnica Marlise
Capa Verde de Almeida. Continua em aberta a vaga de discente, os
coordenadores da Pós Graduação e das Residências farão a divulgação da vaga
e encaminharão para a Direção da Escola o nome da estudante indicada. 4.
Indicação da Comissão Eleitoral para eleição da Coordenação do
PPGEnfermagem, para mandato até 31/12/2012. - A Professora Adriana Dora
falou sobre a necessidade de haver eleição para o período de primeiro de junho
até trinta e um de dezembro de dois mil e doze, devido ao término de mandato da
atual Coordenação. Solicitou aos conselheiros que quisessem formar a Comissão
Eleitoral que se apresentassem, assim ficando: Professor Cesar Francisco Silva
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da Costa, Edison Luis Devos Barlem, Giovana Calcagno Gomes e Rosemary Silva
da Silveira. Após a composição da comissão a Professora Adriana informou que
assim que a comissão tiver a proposta de regulamentação das eleições, vai ser
agendada uma reunião extraordinária para homologação e que na próxima
reunião ordinária do Conselho em vinte e oito de maio a Comissão Eleitoral deverá
apresentar o resultado final da eleição para homologação. 5. Recondução ou
eleição para o Conselho da EEnf, mandato da T. A. E. Adalice Andrade
Kosby até setembro de 2012. - A Professora Adriana Dora informou que em
setembro haverá eleição para nova composição do Conselho da Escola, no
momento é necessário a recondução ou eleição para preenchimento da vaga
ocupada pela Técnica Adalice Andrade Kosby. Em discussão foi votado e
aprovado por unanimidade a recondução da mesma. 6. Congresso Brasileiro de
Enfermagem 2012 - A Professora Adriana Dora informou que esse ano o
Congresso acontecerá em Porto Alegre no período de vinte e nove de outubro à
primeiro de novembro e que a Escola de Enfermagem solicitará o apoio da
PROEXC e da PRAE a fim de colocar um estande da EEnf para divulgação de
suas atividades, também pretende solicitar ônibus para facilitar o transporte de
discentes e servidores da EEnf. A Professora Rosemary Silveira informou sobre os
valores das inscrições e que até final de abril tem desconto. Ainda, como vice-
presidente da ABEN RS vem negociando o aluguel do espaço. A professora
Adriana colocou em discussão se a participação no CBEn será uma atividade
considerada extraclasse. O assunto foi amplamente discutido pelos conselheiros e
foi colocado em votação tendo como resultado: onze votos a favor; dois votos
contra e três abstenções. Por maioria a atividade será considerada extraclasse. 7.
Aprovação de projetos: Ensino/Pesquisa/Extensão: Projeto de Pesquisa de
Clarissa de Meio - Estratégia de Saúde da Família: percepções de uma equipe de
enfermagem em relação à qualidade de vida dos idosos. Projetos de Extensão: a)
Aplicação do Processo de Enfermagem em Unidades de Internação Adulto do
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr/FURG - Prof." Bárbara Tarouco,
b) Workshop - Simulação Avançada em Emergência - Técnica Administrativa em



Educação Adalice Andrade Kosby, c) Sinaleira da amamentação: promovendo o
aleitamento materno na maternidade do HU - Técnica administrativa em
Educação Heloisa da Fonseca Rodrigues, d) Busca ativa e visita domiciliar ao
paciente estomizado: promovendo a saúde através do cuidado de enfermagem -
Prof." Giovana Calcagno Gomes, e) Ostomia: uma forma de viver - Prof." Giovana
Calcagno Gomes. Todos os pr..ojetos foram aprovados. 8. Assuntos Gerais - a)
Solicitação de afastamento para evento - Exterior - A Prof." Adriana Dora
solicitou aprovação dos conselheiros para participar da 11a Conferência
Internacional de Representações Sociais e 111 Colóquio Luso-Brasileiro sobre
Saúde, Educação e Representações Sociais, a ser realizada em Portugal, na
Universidade de Évora, no período de vinte e quatro a vinte e nove de junho do
corrente ano. Informou ainda que apresentará três trabalhos, sendo dois deles
como relatora e que a Doutoranda Maria da Penha Nunes também participara do
evento. A solicitação da diretora Adriana Dora da Fonseca foi aprovada por
unanimidade. b) Memo. Circo 01/12 SUPPESQ - Catálogo dos Grupos de
Pesquisa - Foi encaminhado a todos os docentes Memorando Circular da
SUPPESQ, solicitamos que todos atendam o mesmo e cumpram o prazo
estabelecido. C) Instrução Normativa 01/2012 PROGEP - Foi encaminhado a
todos docentes a Instrução Normativa 01/2012 informando as atualizações e
regulamentações para pedidos de Licença para tratar de saúde, acompanhar
familiar enfermo, licença gestante, licença-adotante, perícia e junta médica oficial,
solicitamos a todos o conhecimento do referido documento. D) Comunicação
Direção do H.U. - A Professora Helena Vaghetti - Diretora do Hospital
Universitário, enviou comunicado que as sextas-feiras, no turno da manhã, das
8:00 às 12:00 horas, a direção funcionará com expediente interno. Informes: A
Professora Silvana Santos enviou para aprovação a relação de orientandos e
professores orientadores da oitava série. Luciano M. Arauldi - Marlene Teda
Pelzer, Luana Bonow Wachhlz - Helena Heidtmann Vaghetti, Rafaela Bülow
Souza - Helena Heidtmann Vaghetti, Juciane Campos de Freitas - Edison Luiz
Devos Barlem, Évelin Diniz Gutierres - Lenice Outra de Sousa, Clarissa
Geannichini Rodrigues - Fabiane Ferreira Francioni, Greice Guilherme Mule -
Fabiane Ferreira Francioni, Flávia Conceição Pohlmann - Nalú Pereira da Costa
Kerber, Daiane Farias da Silva - Marta Regina Cezar-Vaz, Priscila Danielle G.
Urbanetto - Giovana Calcagno Gomes, Patrícia dos Santos Sérgio - Janaína Sena,
Jéssica da Silva Reis - Helena Heidtmann Vaghetti, Mateus Silva de Castilho -
Giovana Calcagno Gomes, Anderson Souza Almeida - Edison Luiz Devos Barlem,
Susana Teixeira de Ávila - Sibele da Rocha Martins, Liliana Lopes - Edison Luiz
Devos Barlem, Vinícius Marques - Bárbara Tarouco da Silva. Foi decidido que
após a qualificação o aluno deverá encaminhar o trabalho de conclusão ao
COMPESQ e só depois ao CEPAS. A professora Silvana também informou que
solicitou bolsa para fazer pós-doe em Évora-Portugal, no segundo semestre, está
aguardando o resultado para fazer os encaminhamentos finais. A Professora
Geani deu informações sobre o Pet Saúde que foi aprovado e esta inserindo os
acadêmicos em várias unidades como São Miguel e Santa Rosa, juntamente com
algumas disciplinas. Também convidou a todos para participarem do
encerramento da Acolhida Cidadã que acontecerá no dia vinte e cinco de abril no
CIDEC-Sul, os ingressos podem ser adquiridos na PRAE ou na Escola de



Enfermagem com a Adalice Kosbi, em troca de um quilo de alimento. A Professora
Adriana Dora apresentou a Técnica administrativa em educação Marlise Capa
Verde de Almeida que agora passa a fazer parte do quadro funcional da Escola de
Enfermagem, ocupando uma vaga Reune. Graduação: A Professora Janaina
Sena informou que já foi encaminhado o Processo da reforma Curricular faltando a
Ata de aprovação do !.E. e do !.C.H.!., que já foram providenciadas e os acordos
feitos. Aproveitou a oportunidade para solicitar aos professores coordenadores de
disciplinas que coloquem os planos de ensino no sistema, para que ela possa
validar. Pós-Graduação: Não teve informes. Residência: A Professora Maria
José, coordenadora da residência em Saúde da Família solicitou à Direção da
Escola, que seja enviada a designação formal de carga horária à coordenação da
residência, também a designação formal de carga horária dos tutores, o
documento será analisado e respondido pelos membros do COMAD. Aproveitou
para agradecer a participação da Professora Marta Borba em todo o processo de
seleção que durou mais de cinco meses, agradeceu o apoio recebido de todos e
informa que o resultado foi encaminhado a COREMU e após virá para
homologação no Conselho da Escola de Enfermagem. A professora Sibele Martins
informou sobre o processo de reestruturação da RIMHAS e sobre a eleição da
nova coordenação da Residência. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a
presente ata, que após lida e discutida será aprovada.

prof.a Dr.aA~ da Fonseca
Presidente


