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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM

ATA 08/2012

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às quatorze horas

na sala 406 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,Cesar Francisco Silva da Costa, Edison

Luis Devos Barlem, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Janaína Sena, Jamila Barlem,

Lenice Dutra de Sousa, Mariângela Paes da Cunha de Magalhães, Nalú Pereira

da Costa Kerber; Sibele da Rocha Martins, Silvana Sidney Costa Santos

coordenadora em exercício da Pós-Graduação e Vera Lucia de Oliveira Gomes.

Faltas justificadas dos conselheiros: Bento do Santos Barroso, Fabiane Ferreira

Francioni, Giovana Calcagno Gomes, Maria José Martins Chaplin, Marta Riegert

Borba. Participaram como convidadas as professoras: Aline Cristina Calçada de

Oliveira, Deise Ribeiro Aquino, Helena Heidtmann Vaghetti, Marlise Capa Verde

de Almeida e Stella Minasi de Oliveira. Não justificaram: Andréia da Rosa Silva e

Geani Farias Machado Fernandes. A presidente encaminhou os assuntos da

pauta para apreciação:1. Aprovação Ata 06/2012- Tendo em vista que a Ata foi

disponibilizada aos conselheiros e as sugestões acatadas pelo secretário, a

presidenta perguntou aos presentes se havia mais alguma manifestação a esse

respeito. Não havendo, a mesma foi aprovada por unanimidade. 2. Homologação

das liberações Ad referendum: A professora Adriana Dora informou que

homologou Ad referendum as liberações das professoras Nalú Costa Kerber e

Helena Heidtmann Vaghetti para participarem do XIII Colóquio Panamericano de
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Investigación en Enfermeria a ser realizado em Miami, de 30/08/2012 a

08/09/2012, conforme regulamentação de 11 de julho de 2003 do CODEP.

Informou também que participarão desse evento as professoras Geani Farias

Machado Fernandes que solicitou autorização via Pró-Reitoria Estudantil e a

professora Marta Vaz que irá encaminhar a documentação necessária. Neste

momento a professora Silvana comunicou o afastamento para realização do

estágio de pós-doutoramento, em Évora, Portugal, de outubro de 2012 a março de

2013. 3. Aprovação de relatórios e de projetos de ensino, pesquisa e

extensão: A professora Adriana Dora apresentou os projetos apreciados pelo

Comitê de pesquisa para homologação no Conselho conforme segue: - O

Marketing em um hospital geral na relação com o trabalho da enfermagem: um

estudo de caso da professora Helena Heidtmann Vaghetti, HIV/AIDS: a percepção

de idosos soropositivos, atendidos em uma unidade de referência de um hospital

universitário do extremo sul do país da professora Marlene Teda Pelzer,

Identificação dos componentes da classificação internacional de funcionalidade,

incapacidade e saúde na produção científica de enfermeiros sobre quedas em

idosos da professora Silvana Sidney Costa Santos, Características das Anotações

de Sinais Vitais em uma unidade de internação clínica adulto de um hospital

universitário da professora Lenice Outra de Sousa, Aplicabilidade da produção

científica de enfermagem no cuidado ao paciente: percepção de enfermeiros do

professor Edison Luiz Devos Barlem, Advocacia do paciente e coping na

enfermagem: possibilidades de exercício de poder mediante vivências de

sofrimento moral do professor Edison Luiz Devos Barlem, A comunicação

proxêmica no processo de trabalho da enfermagem hospitalar da professora

Helena Heidtmann Vaghetti, A liderança no Agir Político da Enfermagem da

professora Helena Heidtmann Vaghetti, O Programa de Educação Tutorial e Seu

Impacto na Formação Acadêmica de Petianos da professora Vera Lucia de

Oliveira Gomes. 4: Convite aos possíveis candidatos à Direção da EEnf a

participarem das reuniões do Comitê de Administração: A professora Adriana

Dora comunicou que por iniciativa dos membros do COMAD, está convidando as

pessoas que tiverem interesse em se candidatar ao cargo de Diretor e Vice nas
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próximas eleições da EEnf a participarem das reuniões deste Comitê. 5. Mandato

CONSUN dos representantes da EEnf: A professora Adriana Dora informou que

recebeu o Memorando circular 02/2012 do Gabinete dos Conselhos, solicitando

nomes para representação da Escola de Enfermagem no CONSUN ou

recondução dos atuais por mais dois anos. Informou que a atual representante,

professora Adriane Netto, comunicou que tem interesse em continuar. Foi dada a

palavra a professora suplente, Sibele da Rocha Martins e esta argumentou que

como suplente participou de no máximo três reuniões e que gostaria de ser titular.

Foi proposto pelos conselheiros que fosse feita eleição e por doze votos a um, foi

eleita como titular a professora Sibele e como suplente a professora Adriane, os

demais não quiseram candidatar-se. 6. Aprovação da proposta de trabalho do

professor Wilson Lunardi Filho: A professora Adriana Dora informou que o

professor Wilson enviou à Direção da Escola sua proposta de trabalho voluntário

junto à EEnf, pois já encontra-se aposentado. Por unanimidade a proposta foi

aceita e será encaminhada à Coordenação da Pós-Graduação para ciência. 7.

Informes: da Pós-Graduação a) A professora Silvana Sidney coordenadora em

exercício do Programa, considerando que no mês de julho não houve reunião da

Pós, e urgência em resolver algumas questões, solicita que o Conselho se

posicione acerca dos seguintes assuntos: a) A coordenadora informou que a

mestranda Danusa Fernandes Severo sustentou dissertação no dia trinta de julho

de dois mil e doze. Como a mesma foi aprovada na seleção de doutorado de

2012, com edital 02/2011 a professora Silvana questiona a conduta a ser adotada,

caso a mestranda solicite matrícula, e pede posicionamento do Conselho. Os

conselheiros argumentam que tal solicitação não tem fundamento legal, pois não

contempla as exigências do edital, que foi apresentado pela referida professora. b)

Processo de qualificação de projetos de dissertação e tese: a professora Silvana

leu o artigo 43 do regimento da pós-graduação, que exige o cumprimento dos

créditos obrigatórios para os processos de qualificações. O Conselho recomendou

que o Regimento seja seguido e que a reformulação do mesmo seja discutida em

reunião da Pós-graduação; a professora Silvana colocou que este mês têm várias

qualificações/sustentações/defesas, matrículas, início das aulas e a prioridade
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será o edital de seleção 2012 e que posteriormente o regimento será reformulado.

c) A enfermeira Marlise informa que ocorrerá nos dias 24 (manhã e tarde) e 25

(manhã) de agosto o curso liA Classificação Internacional de Funcionalidade,

Incapacidade e Saúde - CIF" a ser ministrado pelo professor Eduardo Santana de

Araújo, Fisioterapeuta, Mestre em Saúde Pública,

Doutorando em Saúde Pública da USP e Coordenador do Programa

HODU-CIF (Orthodox Hospitallers-Universitarian Division - CIF). O curso é

coordenado pelas doutorandas Diéssica e Marlise, além das professoras Silvana

Santos e Marta Cezar-Vaz e uma iniciativa dos Grupos de Pesquisa GEPGERON

e LAMSA, oferecerá quarenta vagas, sendo: dezenove do GEP-GERON; oito do

LAMSA; oito para a Escola de Enfermagem, sendo uma para cada grupo de

estudo e pesquisa; duas para as residências; duas para a Faculdade de Medicina

e uma para uma enfermeira do hospital universitário. Das Residências: a) a

professora Adriana Dora apresentou a professora Stella Minasi de Oliveira que

começou a fazer parte do grupo a partir de julho de 2012 e informou que a mesma

já assumiu a coordenação adjunta da RIMHAS. O professor César da Costa

informou o desligamento a pedido do aluno Pedro Amado Borges da Residência

em Saúde da Família, por ter sido aprovado em concurso público sendo

incompatível sua permanência devido à necessidade da dedicação exclusiva.

Informou ainda que os R2 da Residência em Saúde da Família já qualificaram e

que um R2 da RIHMAS também qualificou. Do Hospital Universitário: a) A

Diretora Helena comunicou que a implantação da Classificação de Risco no SPA

do HU, bem como a reabertura do estágio para os alunos da nona série do curso

de graduação em Enfermagem nesse local. b) Informou ainda que a UTI

Pediátrica será inaugurada no segundo semestre do corrente ano e convida aos

docentes para iniciarem estágios nesse novo campo de atuação. c) A professora

Mariângela comunica que por convite da Profa. Helena assumiu a Comissão de

Prontuários do Hospital Universitário junto com a médica Fernanda Almeida e a

Enfermeira Gisamara Fontes, destacando que o trabalho desta comissão pode

trazer benefícios ao ensino e à aplicação do Processo de Enfermagem na

instituição. A professora Helena complementou informando que outros docentes
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da EEnf também estão engajados nas comissões do HU e convida aos demais

para participarem, Assuntos Gerais: a) Estágio nona série: a professora Janaína

solicitou posicionamento dos conselheiros sobre o início das atividades letivas

para os formandos conforme solicitação dos mesmos, sendo que precisam iniciar

o estágio. Por indicação do conselho os alunos precisam enviar pedido de

excepcionalidade ao seu comando de greve, junto ao DCE com documento

assinado por toda turma e, após resposta positiva, solicitar posicionamentb à

Comissão de Curso de Graduação que solicitará aos professores envolvidos com

as atividades na nona série que se manifestem quanto à possibilidade do início do

semestre e aos docentes grevistas, que concordarem, estes deverão solicitar ao

seu comando de greve a excepcionalidade. No que se refere à matrícula,

conforme consulta à PROGRAD, a mesma seria realizada manualmente e após o

retorno da greve, inserida no sistema. b) A professora Adriane Netto,

representante da EEnf no CONSUN, informou que já foi formada uma comissão

que vai trabalhar na organização da eleição para Reitor da FURG. Também

informou que do dia dois ao dia treze de agosto estará em Brasília como

delegada, representando a APROFURG. Fez também um informe de que foi

convidada a participar como docente colaboradora do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde (PPCiSau), atuando na linha de pesquisa

"Promoção-Recuperação da Saúde" ministrando a disciplina Tópico Especial:

Promoção da Saúde Mental em Contextos de Vulnerabilidade Social, tanto para o

mestrado como para o doutorado. Esta também informou ter uma orientanda de

mestrado no referido programa. c) A professora Vera Gomes informou que

participou como presidente da Comissão Especial de Desempenho Acadêmico do

Docente para Progressão Funcional à classe de Professor Associado, da

professora Silvana Sidney Costa Santos, parabenizou a mesma pela nova

conquista e pela facilidade em avaliar um currículo tão bem organizado. Ainda,

agradeceu ao representante da ABEN Rio Grande, professor Edison Barlem, pelo

patrocínio na realização do curso de Assistência Pré-Hospitalar 11,bem como a

enfermeira Marlise pelo envolvimento. d) A enfermeira Marlise Almeida informou

que visitou a Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do
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Sul e que formou parceria de trabalho com as enfermeiras do laboratório da

referida Universidade. Também comunicou a chegada de diversos materiais de

consumo e permanentes para o laboratório de práticas, dentre eles citou dois

manequins adultos e uma seladora. Informou que foi criado na página da Escola,

um link para o laboratório de práticas, onde toda informação referente ao mesmo

pode ser encontrada, inclusive o agendamento deste. Comunicou que no dia 24

de julho promoveu uma capacitação a alguns servidores da EEnf, para uso da

lousa digital, e que pretende oferecer novamente a referida capacitação a quem

tiver interesse. e) A Administradora Adalice Kosby informou que realizou a

reformulação da página eletrônica da Escola de Enfermagem e agradeceu a

colaboração da enfermeira Marlise, que tem sido grande colaboradora, para que a

página continue em funcionamento. f) A professora Silvana reforçou a

necessidade da inclusão do conteúdo sobre classificação de risco na disciplina de

Administração, o que será problematizado no Núcleo Docente Estruturante. Nada

mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida será

aprovada.

Prol" Dr' Ad~-da Fonseca
Presidente
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