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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
ATA 09/2012

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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,
Andréia Rosa da Silva, Bento dos Santos Barroso, Cesar Francisco Silva da Costa, Edison
Luis Devas Barlem, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Fabiane Ferreira Francioni, Geani Farias
Machado Fernandes, Jamila Barlem, Lenice Outra de Sousa, Mariângela Paes da Cunha de
Magalhães, Marta Riegert Borba, Sibele da Rocha Martins, Silvana Sidney Costa Santos
coordenadora em exercício da Pós-Graduação e Vera Lucia de Oliveira Gomes. Faltas
justificadas dos conselheiros: Janaína Sena, Nalú Pereira da Costa Kerber, Mara Regina
Silva Santos e Maria José Martins Chaplin. Participaram como convidadas as professoras:
Aline Cristina Calçada de Oliveira e Stella Minasi de Oliveira. E as TAE Cleci de Fátima
Enderle e Fernanda Meirelles Leite. A acadêmica Juliana Moraes dos Santos não justificou
sua ausência. A presidente encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: 1.
Aprovação Ata 08/2012- 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
liberou Ad referendum a professora Marta Regina Cezar Vaz para participar do XIII Colóquio
Panamericano de 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. A liberação Ad
referendum foi homologada por unanimidade. 3. Aprovação de relatórios e de projetos de
ensino, pesquisa e extensão: A professora Adriana Dora apresentou os projetos já
apreciados pelo Comitê de pesquisa para homologação pelos conselheiros, conforme segue:
"O cuidado familiar à criança portadora de estomia", "O cuidado à criança e ao adolescentes
vitima de queimadura; implicações para a prática de enfermagem", "Conhecimento e
intervenções de enfermagem acerca do manejo não farmacológico da dor em pacientes em
UTI" e "Fatores que interferem na manutenção do aleitamento materno exclusivo", todos da
professora Giovana Calcagno Gomes. Ainda apresentou os projetos apreciados pelo Comitê
de Extensão: "Colóquio Cientifico dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Enfermagem
2012 - 1° Semestre", de responsabilidade das professoras Giovana C.Gomes e Silvana
Sidney Costa Santos; "Formação de multiplicadores: uma ação interdisciplinar com foco na
saúde do adolescente, de responsabilidade da professora Adriana Dora da Fonseca; e,
"Curso sobre Classificação Internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (CIFIS)"
de responsabilidade da professora Silvana Sidney Costa Santos. O Curso será financiado
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pelos .grupos de pesquisa GEPGERON e LAMSA. A presidente também encaminhou os
relatórios de dois projetos: "Noções básicas de Atendimento Pré-Hospitalar", sob
responsabilidade da professora Vera Lúcia Gomes de Oliveira e "Workshop-Simulação
Avançada em Emergência", de responsabilidade da Adm. Adalice Andrade Kosby e da
professora Adriana Dora da Fonseca. Os projetos e relatórios foram aprovados por
unanimidade. 4. Proposta da direção da EEnf para o processo de eleição do CONEENF
- A professora Adriana Dora encaminhou a proposta elaborada pelo Comitê de
Administração que segue o trâmite do processo anterior acerca da eleição para o CONEEnf,
ou seja: realização de uma reunião geral da EEnf para consulta a todos os servidores sobre
o interesse em fazer parte do CONEEnf e realização de eleição em que todos tenham direito
a voz e voto. Assim, os conselheiros definiram a data de 03 de setembro 2012, às 14 horas
para a realização da Reunião Geral da EEnf e eleição do novo CONEEnf. A proposta foi
discutida e aprovada. 5. Homologação da Comissão responsável pelo Processo Seletivo
Doutorado/Mestrado 2013 - A Coordenação de Pós Graduação encaminhou os nomes dos
professores que compõem a Comissão do Processo Seletivo DIM 2013, conforme segue:
Rosemary Silva da Silveira (Presidente) Edison Luiz Devos Barlem (Vice-Presidente),
Giovana Calcagno Gomes, Marta Regina Cezar Vaz, Hedi Crecencia Heckler de Siqueira,
Adriane Maria Netto de Oliveira e Vera Lúcia de Oliveira Gomes. A Comissão foi homologada
por unanimidade. O professor Edison Barlem informou que o edital para seleção MIO foi
encaminhado para avaliação da PROPESP, e que o valor da inscrição foi reavaliado pela
comissão passando para R$ 50,00 aos candidatos ao Mestrado e R$ 100,00 ao Doutorado.
Informou ainda que o Edital já esta publicado na pagina da Pós Graduação. 6. Informes: da
Graduação - A professora Marta Borba informou que motivados pela solicitação dos
acadêmicos da ga série, os docentes da EEnf que estão em greve se reuniram para discutir
acerca de seu posicionamento frente a solicitação recebida. Após reunião foi encaminhado
ao comando de greve dos docentes, um documento solicitando excepcionalidade para as
atividades da ga série. O documento foi analisado pelo comando de greve e foi negada a
excepcionalidade. Pós-Graduação - A professora Silvana informou que as atividades do 2°
semestre da Pós Graduação começaram hoje. Das Residências: RSF - O professor Cesar
Costa informou que os residentes da 1a turma da RSF estão finalizando suas atividades, que
a R2 Juliana Acosta Santorum já apresentou o TCR, e que hoje a R2 Carla Gallarreta Rolão
esta apresentando seu TCR. Fica faltando apenas a apresentação do TCR do educador
físico, que está prevista ainda para setembro. Também disse que conforme contato com
Brasília já está garantido o mesmo número de vagas para nova turma que ingressa em 2013.
A professora Adriana Dora sugeriu que seja realizada uma solenidade para entrega dos
certificados aos Residentes, visando dar visibilidade as atividades da RSF, bem como para
integrar as Unidades Acadêmicas envolvidas. RIMHAS - A professora Stella Minasi informou
que será realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro, no dia Mundial do Diabetes, um evento
com a participação da Coordenação Nacional das Residências. A professora Silvana Sidney
elogiou a participação dos residentes no curso CIFIS. Assuntos Gerais: a) O evento SEURS
será realizado no CIDEC da FURG nos dias 03, 04 e 05 de setembro e a EEnf terá projetos
contemplados como o "Viva Saúde" e o "Gestantes em Cena". b) O projeto "Bebê dez
Mamãe mil", da professora Vera Gomes, foi aprovado no PROEXT 2012, com valor de R$
50.000,00. c) A professora Marta Borba colocou que as informações sobre a greve estão no
site da APROFURG. Disse que existe um impasse porque o governo encerrou as
negociações e a categoria não aceitou a proposta que será encaminhada ao Congresso
Nacional. d) A professora Silvana Sidney informou que o Regimento da Pós Graduação está



em processo de reformulação, e o prazo para envio das contribuições será até 30 de agosto.
e) Congresso Brasileiro de Enfermagem - 64° CBEn, inscrição de trabalhos será até o dia 10
de setembro. f) A professora Adriana Dora sugeriu uma homenagem ao professor Wilson
Lunardi, por motivo da sua aposentadoria, e irá informar por email para que os interessados
em participar compareçam ao local marcado. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a
presente ata, que após lida e discutida será aprovada.
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