
<:.

\-,

~

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM~

~

FURG
Rua General Osório sIn° - Campus da Saúde - Rio Grande-RS - CEP

96201-900
Fone: (53) 3233.0315/3233.8855 Fax: (53) 3233.8843 E-Mail:

eenf@furg.br

~(.f(t",(t.
11n.~~eftl.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM

ATA 06/2012

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às dezesseis
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 Netlo de Oliveira, Andréia Rosa da Silva, Bento dos
Santos Barroso, Cesar Francisco Silva da Costa, Eloisa da Fonseca Rodrigues,
Fabiane Ferreira Francioni, Giovana Calcagno Gomes, Janaína Sena, Lenice
Dutra de Sousa, Maria José Martins Chaplin, Marta Riegert Borba, Nalú Pereira da
Costa Kerber; Sibele da Rocha Martins e Vera Lucia de Oliveira Gomes.
Participaram como convidadas as professoras: Aline Cristina Calçada de Oliveira,
Barbara Tarouco da Silva, Daiane Bittencourt de Lemos, Rosemary Silva da
Silveira e as técnicas: Cleci de Fátima Enderle e Marlise capa Verde de Almeida.
A presidente encaminhou os assuntos da pauta, sendo que os assuntos dois e
três foram invertidos na ordem de apreciação. 1. Aprovação da Ata 04/2012 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. Aposentadoria do professor Dr. Wilson Lunardi
Filho - A professora.Adrtana Dora comunicou a aposentadoria do professor
Wilson, disse que ele vai permanecer como professor colaborador na PPGEnf e
que a Escola vai providenciar uma homenagem. 3. Representantes do DA no
CONEEnf e nos Comitês da EEnf - A presidente do Diretoria Acadêmico de
Enfermagem encaminhou os nomes dos representantes dos alunos junto ao
Conselho e Comitês na EEnf, como segue: Andréia Rosa da Silva e Juliana
Moraes dos Santos para o Conselho; Bianca dos Santos Blan para o comitê de
Graduação; Eliel de Oliveira Bandeira para o Comitê de Extensão e Liane Borges
para o Comitê de Administração. 4. Homologação da Indicação de
Representante no CONDIR substituição da professora Helena Vaghete - A
professora Adriana Dora indicou a professora Marta Riegert Borba para compor a
nova representação da EEnf junto ao CONDI R em virtude da professora Helena
Vagheti ter assumido a Direção do HU. Dessa forma a professora Marlene Teda
Pelzer passa a ser titular e a professora Marta Borba suplente. A indicação foi
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homologada por unanimidade. 5. Homologação das liberações Ad referendum:
a) Ora. Adriane Netto - para participar em banca de concurso público na
UFSC conforme regulamentação de 11 de julho de 2003 do CODEP. b) Ora.
Silvana Santos - para o exercício de funções docentes no magistério
superior em outras instituições públicas, aula doutorado na Universidade
Estadual de Maringá, conforme regulamentação de 11 de julho de 2003 do
CODEP - A professora Adriana Dora fez um relato sobre os processos das
liberações, que estão em conformidade com a regulamentação do CODEP. As
liberações foram homologadas por unanimidade pelos conselheiros. 6. 140 Festa
do Mar - email recebido da PROEXC - A professora Adriana Dora leu o email
encaminhado pela Pró-Reitoria de Extensão no qual solicita divulgação do
agradecimento pela colaboração de todos nas atividades realizadas durante a 14a
Festa do Mar, nos espaços da FURG. 7. Deliberar sobre a lista de oferta das
disciplinas para o segundo semestre de 2012, bem como a distribuição de
docentes por turma - A professora Adriana Dora apresentou as disciplinas com
seus professores para o segundo semestre. O assunto foi discutido e feitas as
alterações sugeridas, a relação foi aprovada por unanimidade. 8. Módulos e
número de alunos por turma de práticas - A coordenadora do curso de
enfermagem professora Janaína Sena, apresenta proposta já discutida no
COMGRAD, alteração no número máximo de alunos por turma de práticas que
passará para seis alunos por turma, alterando o Projeto Político Pedagógico atual
que consta sete alunos. A proposta foi aprovada por unanimidade. 9. Fluxo dos
projetos - necessidade aprovação no COMGRAD - A professora Janaina Sena
relatou como seria o fluxo e assunto foi discutido. A professora Adriana Dora
sugeriu que o funcionamento fosse igual aos outros Comitês, em caso de
encaminhamentos com prazo anterior a reunião do Comitê, o presidente do
Comitê analisa e aprova ad referendo e depois homologa no Conselho. 10.
Revisão da decisão de atividades extra classe para alunos da 8a série - A
professora Janaina Sena disse que como tem dois eventos no próximo semestre,
MPU e Congresso Brasileiro de Enfermagem, os estudantes perderão duas

. "semanas consecutivas de aulas, e que os alunos sentem necessidade de fazer
prática. A representante do DA Enf. Andréia Rosa colocou também que os alunos
não têm carga horária para colher dados para o TCC. A professora Silvana
Sidiney não vê como prejuízo os alunos participarem dos eventos. A conselheira
Vera Gomes propôs que o conselho se comprometa a rever após a greve dos
Docentes, quando será feito adequação do Calendário Universitário. A proposta foi
aceita pelos conselheiros. 11. Solicitação de excepcionalidade da 8a e 9a séries
- Nesse item foi feita a leitura da Ata do CONSUN, onde foi esclarecida a decisão
sobre o Calendário Universitário. Também foi dado os informes sobre o
movimento grevista, a professora Marta Borba disse que 48 Instituições Federais
estão em greve. A solicitação de excepcional idade foi discutida pelos conselheiros
e foi deliberado que cada Coordenação de Curso deverá encaminhar ao Comando
de Greve as demandas que julgarem necessárias para atender a 8a e 9a series.
12. Aprovação de projetos de ensino, pesquisa e extensão - O professor
Edison Barlem encaminhou os projetos de pesquisa com parecer favorável' ad
referendum por motivo dos Editais Auxilio Recém Doutor (ARO) e do Edital PDF
FURG, para serem aprovados no Conselho da EEnf, conforme segue: "Estratégias
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de Coping frente o sofrimento moral na Enfermagem" do professor Edison Luiz
Devas Barlem; "Empreendedorismo no trabalho dos enfermeiros da cidade do Rio
Grande/RS" da professora Helena Heidtmann VagheUi; "A saúde sócio ambiental
nos bairros do município de Rio Grande/RS" da professora Sibele da Rocha
Martins; "Perfil dos idosos internados mum hospital universitário em relação ao
uso de medicamentos" da professora Silvana Sidney Costa Santos; "Qualidade de
Vida dos Trabalhadores de Enfermagem do turno noturno do HU/FURG-RS na
perspectiva ecossistêmica" da professora Hedi Crecencia Heckler de Siqueira e
mestranda Danusa Ferandes Severo; "Satisfação com a experiência acadêmica
entre estudantes de graduação em enfermagem" da professora Valéria Lerch
Lunardi e orientanda Aline Marcelino Ramos; "Idosos Hospitalizados vitimas de
acidentes por quedas: proposta de cuidado de enfermagem" da professora Silvana
Sidney Costa Santos; "Motivos que levam a escolha pelo parto Cesário em Rio
Grande-RS" da professora Nalú Pereira da Costa Kerber; "Práticas de cuidado de
enfermagem aos homens que vivenciam a paternidade" da professora Bárbara
Tarouco da Silva e o "A visibilidade da enfermagem e suas implicações no
cotidiano do trabalho" da professora Rosemary Silva da Silveira. A professora
Sibele da Rocha Martins encaminhou o projeto de extensão "Consulta de
enfermagem no pré-natal de baixo risco" da professora Nalú Pereira da Costa
Kerber para ser aprovado. Os projetos de pesquisa e de extensão foram
aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. 13. Avaliação da 36a
Semana Riograndina de Enfermagem e 73a Semana Brasileira de
Enfermagem - A professora Adriana Dora parabenizou a comissão organizadora
dos eventos pelo ótimo trabalho realizado. A professora Silvana enviou carta para
a comissão justificando ausência nos trabalhos da GEPGERON. A comissão fez
avaliação positiva dos eventos e solicitou sugestões para o próximo ano. 14.
Assuntos Gerais - a) Informes: A professora Silvana disse que a Pór Graduação
não vai fazer greve. A professora Jacqueline Dei Svaldi informou que não é
grevista e continua na Residência RIMHAS com suas atividades. Nada mais
havendo a tratar foi lavrada á presente ata, que após lida e discutida será
aprovada.

prof.a Dr.aA~ da Fonseca
Presidente
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