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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE

ENFERMAGEM
ATA 0112012

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 Vera Lúcia de Oliveira Gomes, com a presença dos
seguintes conselheiros: Adalice Andrade Kosby, Bento dos Santos Barroso,
Cesar Francisco Silva da Costa, Edison Luis Devos Barlem, Eloisa da Fonseca
Rodrigues, Fabiane Ferreira Francioni, Geani Farias Machado Ferandes,
Giovana Calcagno Gomes, Helena Heidtmann Vaghetti, Janaína Sena, Lenice
Outra de Sousa, Maria José Martins Chaplin, Marta Riegert Borba e Sibele da
Rocha Martins. Participaram como convidadas as professoras: Daiane
Bittencourt de Lemos, Silvana Sidney Costa Santos e Rosemary Silva da
Silveira. A presidente encaminhou os assuntos da pauta. Nesse momento foi
solicitada a inversão da pauta no item 06 Homologação do resultado da
Seleção do Mestrado e Doutorado, a professora Helena Vaghetti, justificou que
precisa publicar o resultado ainda hoje. A presidente aceitou o pedido e
encaminhou o assunto 1. Homologação do resultado da Seleção do
Mestrado e Doutorado - A professora Helena Vaghetti relatou sobre o
processo de Seleção e passou a palavra para professora Rosemary que leu a
Ata do PPGenf com os nomes dos classificados: Mestrado: Danielle Adriane
Silveira Vidal: oito virgula oito (8,8), Silomar Ilha: oito vírgula quatro (8,4),
Pâmela Kath de Oliveira: oito virgula quatro (8,4), Daniel Pinho Mendes: oito
virgula dois (8,2), Mateus Viero Dias: sete vírgula oito (7,8), Janaína Neves
Machado: sete virgula sete (7,7), Glaúcia Dai Omo Nicola: sete virgula seis
(7,6), Daniela Pasini: sete vírgula seis (7,6), Rodrigo Cavalli Prestes: sete
virgula quatro (7,4), Luciana Rodrigues Botelho: sete virgula três (7,3), Flávio
Peraça Vieira: sete virgula três (7,3), Marli dos Santos Salvador: sete virgula
três (7,3) e Juliana Viana Freitas de Oliveira: sete (7,0)- Doutorado: Maria
Emília Nunes Bueno: oito vírgula oíto (8,8), Diana Cecagno: oito vírgula cinco



(8,5), Cristiano Pinto dos Santos: sete virgula sete (7,7), Gabriele Schek: sete
virgula sete (7,7), Daiane Porto Gautério: sete virgula seis (7,6), Silvana Bastos
Cogo Bisogno: sete virgula cinco (7,5), Alessandro Marques dos Santos: sete
virgula cinco (7,5), Danusa Fernandes Severo: sete virgula dois (7,2),
Fernanda Lucas Lopes de Meirelles Leite: sete virgula dois (7,2) e Diéssica
Roggia Piexak: sete virgula um (7,1). O resultado foi homologado por
unanimidade no CONEENF. A professora Vera Gomes em nome da Direção
de Escola, agradeceu e parabenizou a Comissão pelo trabalho realizado
durante todo o processo seletivo. Em tempo a professora Mara Regina Santos
da Silva disse que deve ser repensado o período da realização das próximas
seleções porque o calor desencadeou muito desgaste. 2. Aprovação da Ata
15 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. 3. Homologação de

\....J Projetos aprovados ad referendum, para submissão à Seleção Pública de
Propostas para concessão de Bolsas de Mestrado e Doutorado (REUNI) -
A professora Vera Gomes descreveu dos motivos da aprovação Ad referendum
e encaminhou para homologação os seguintes projetos: Seleção Pública de
Proposta para Concessão de Bolsas de Mestrado e Doutorado no âmbito do
Programa REUNI. "Articulação da Graduação e Pós-Graduação através de
atividades de tutoria em disciplinas dos anos iniciais do Curso de
Enfermagem" e "A Simulação Realístlca pensada como qualificadora do
ensino da Graduação em Enfermagem e prevenção da retenção e
reprovação". Ambos, de responsabilidade da professora Helena Vaghetti,
foram homologados por unanimidade. 4. Homologação Relatório Final
Atividade de Extensão, aprovado ad referendum, da prot. Lenice.- A
professora Vera Gomes encaminhou o relatório final do projeto "Histórico de
Enfermagem do cliente estomizado: Um constituinte tecnológico do cuidado em

"-....J Enfermagem". O relatório final foi homologado por unanimidade. 5. Aprovação
do Projeto Pró Saúde/Pet Saúde.- A professora Geani Farias apresentou
uma síntese do projeto Pró-Saúde- PET-Saúde 2012-2013 que será
desenvolvido juntamente com a Faculdade de Medicina em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde. Relatou que o projeto envolverá as UBSFs São
Miguel, CAIC, Santa Rosa, Marluz, Castelo Branco e Bernadeth, 12 bolsistas,
06 preceptores e 02 tutores. Após a apresentação, a proposta foi aprovada por
unanimidade. 6. Aprovação de projeto de extensão "11ISeminário de Saúde
do Adulto e do Idoso" Prof. Lenice. - A professora Vera Gomes encaminhou
o projeto para aprovação e o mesmo foi aprovado por unanimidade pelos
conselheiros. 7. Indicação de três representantes da EEnf, para Eleições
na CPPD. - Conforme solicitação do memorando 01/2012 do presidente da
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Comissão Permanente de Pessoal Docente, a professora Vera Gomes
encaminha as indicações dos professores: Admir de Almeida Duro ( titular),
Gabriel Diogo Paulo Hamilton (suplente) e Jacqueline Sallete Dei Svaldi
(suplente), para aprovação. Os indicados foram aprovados por unanimidade. 8.
Projeto Acolhida Cidadã - A professora Vera Gomes disse que o projeto vai
de encontro a política da FURG, precisa ser analisado com mais profundidade.
Encaminhou o assunto para ser solucionado numa reunião com o DA que ela
mesma vai coordenar. 9. Assuntos Gerais - a) Reforma Curricular do Curso
de Enfermagem - A professora Janaina Sena disse que o NDE não se reuniu
durante os meses de janeiro e fevereiro, e que a partir de março as reuniões
serão semanais nas unidades e uma mensal geral. Informou que a disciplina
Estágios Supervisionado I foi implantada nesse semestre, ainda sobre estágio
supervisionado, solicita aos professores a disponibilização do material de aula
aos supervisores, afim de tirar dúvidas dos alunos. b) Registro das Ações de
Extensão 2012 - A professora Vera Gomes leu o Memorando Circular
02/ProExc e disse que o mesmo foi encaminhado para os e-mails dos
professores para ciência. c) Projeto Interséries - A professora Fabiane
Francioni disse que tem apoio da Coordenação do Curso para realizar o evento
no dia nove de março, solicita aprovação no Conselho para que os alunos
sejam liberados das aulas para participarem do evento. O projeto foi aprovado
por unanimidade. d) Informes: Pós Graduação - A coordenação informou
que as aulas do Mestrado e do Doutorado iniciarão no dia 12 de março e que
no dia 23 de março acontecerá a Aula Inaugural com a professora Dr." Denise
Munari. Residência RMSF - A professora Maria José informou que a
formatura da primeira turma de residentes será no mês de agosto. Também
disse que a residente Juliana Santorum esta em Cuba fazendo Estágio Eietivo.
Residência RIMHAS - A professora Sibele Martins informou que o NDE da
Residência se reuniu hoje. O professor Cesar disse que por motivo legal
estamos aguardando orientação para novo processo seletivo da RIMHAS.
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que após lida e
discutida será aprovada.


