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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
ATA 15/2012

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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, Barbara
Tarouco da Silva, Deise Ribeiro Aquino, Fabiane Ferreira Francioni, Janaina Sena,
Lenice Dutra de Sousa, Mara Regina Santos Silva, Maria José Chaplin, Mariângela
Paes da Cunha de Magalhães, Marlise Capa Verde de Almeida, Marta Riegert Borba,
Paula Pereira de Figueiredo, Stella Minasi de Oliveira e Sibele da Rocha Martins.
Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Andreia Rosa da Silva, Edison Luis
Devos Barlem, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Giovana Calcagno Gomes e Vera Lúcia
de Oliveira Gomes. Participou como convidado o professor: Cesar Francisco Silva da
Costa. A presidente encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: 1. Aprovação
ATA 13 e 14/2012 CONEENF - A professora Adriana Dora relatou que as atas foram
encaminhadas aos conselheiros para análise prévia e que as sugestões foram incluídas.
Fez a leitura dos pontos onde tiveram correções, colocou em votação, sendo as atas
aprovadas por unanimidade. 2. Aposentadoria da professora Maria José, definição
de como será preenchida a vaga 40h DE. - A professora Adriana Dora explicou que a
aposentadoria da professora Maria José, esta prevista para inicio no dia 28 de janeiro
de 2013, após as férias dela. Os conselheiros concordaram em manter a decisão anterior
sobre preenchimento da vaga 40h DE, conforme consta na ata 13 novembro 2012. 3.
Processo de solicitação de troca de lotação da servidora Dóris Helena Ribeiro
Farias - A professora Adriana Dora leu o despacho encaminhado pela PROGEP no
processo, onde consta as condições para troca, como não temos vaga para troca, o
assunto não foi discutido e o processo será devolvido para PROGEP. 4. Prestação de
contas exercício 2012 EEnf - A professora Adriana passou a palavra para
administradora Adalice Kosby, que fez um relato dos recursos recebidos e aplicados,
dos materiais solicitados e recebidos, assim como os recurso utilizados para diárias e
passagens. Nesse momento foram colocadas algumas necessidades que devem ser
solicitadas em 2013. O relatório foi aprovado por unanimidade. 5. Oficio recebido do
Asylo de Pobres do Rio Grande - A professora Adriana disse que também recebeu
uma ligação da nova Direção do Asylo reforçando o conteúdo do oficio datado de 10
dezembros 2012. Fez a leitura do oficio e colocou o assunto em discussão. A professora
Marta Borba se preocupa com a continuidade, pois vamos ter um novo currículo, pode



ser pensado, mas não para esse semestre. A professora Mara sugere que o assunto seja
discutido no Núcleo Docente Estruturante. A sugestão foi acatada pela maioria dos
conselheiros. 6. Novo sistema de diárias e passagens, SCDP para 2013 - A
professora Adriana passou a palavra para a administradora Adalice que informou sobre
o novo sistema que já passa a ser usado em janeiro de 2013. Citou as principais
mudanças para os usuários, como: uso de formulários que devem ser encaminhados
com prazo de 10 dias de antecedência no mínimo; passagens terrestres serão
reembolsadas após o retorno da viagem mediante formulário especifico; prestação de
contas rigorosa, pois em caso de não ser feito implica na não liberação de novas
viagens; pagamentos de inscrições de eventos serão feitos unicamente através de
empenho, será necessário planejamento. Disse que vai encaminhar por email os
formulários necessários para solicitação de diárias e passagens. 7. Disciplina PTCC e
TCC - A professora Vera Gomes disse que todos os acadêmicos têm orientadores na
disciplina PTCC. Na disciplina TCC o acadêmico Luciano Medeiros Araldo, ainda não
tem banca homologada porque não seguiu os critérios, o aluno foi avisado, mas ainda
não apresentou nova banca. 8. Comitê de Pesquisa - A professora Vera Gomes coloca
que na sua percepção as atribuições do Comitê de Pesquisa precisam ser avaliadas,
porque não deve ser substituto do CEPAs, a exigência do cadastro na Plataforma Brasil
dificulta o encaminhamento dos projetos. A professora Fabiane disse não participou da
reunião do Comitê que decidiu os tramites, mas que em contato com o CEPAs a
professora Eli acha que facilita o encaminhamento. A professora Mara acha estranho
um comitê na EEnf com a função de facilitar o trabalho de outro comitê (CEPAs). As
professoras Vera e Sibele entendem que o comitê deve ser para respaldar os colegas e à
direção, é um Comitê de apoio. A professora Mara sugere que esse assunto seja
discutido em nova reunião do Conselho, para definir qual é o papel desse comitê de
pesquisa. A conselheira Marlise acha que ajustes precisam ser realizados. A professora
Paula disse que na UNIPAMPA o comitê elaborava uma síntese do projeto para aprovar
no conselho. A sugestão de discussão em nova reunião foi acatada por todos. 9.
Aprovação de relatórios e de projetos de ensino, pesquisa e extensão - A professora
Sibele encaminhou dois projetos de Extensão: "Histórico de Enfermagem do cliente
estomizado: Um constituinte Tecnológico do cuidado em enfermagem" e "IV
Seminário de Saúde do Adulto e do Idoso" da professora Lenice Dutra de Sousa. A
professora Deise encaminhou quatro projetos de Pesquisa: "Percepção de familiares
cuidadores de criança hospitalizadas acerca do cuidado de enfermagem" professora
Giovana Calcagno Gomes; "Riscos a novos acidentes por quedas em idosos atendidos
em um ambulatório de traumatologia: estudo de caso" professora Silvana Sidney Costa
Santos; "Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes: um estudo sobre as
práticas profissionais" professora Mara Regina Santos da Silva; e "Representações
Sociais da violência doméstica contra a mulher, entre profissionais de saúde, que atuam
em Unidades Básicas de Saúde da Família, no município do Rio Grande" professora
Vera Lúcia de Oliveira Gomes. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade.
10. Assuntos Gerais: Informes - Pós Graduação: A professora Mara informa que a
partir da próxima quarta feira terá inicio a instalação do equipamento para geração de
dados digitais e comunicação, no Laboratório de Enfermagem e Saúde Humana
Ecossistêmica (LASHE). Esse equipamento vai facilitar o desenvolvimento de
pesquisas desenvolvidas no PPGEnf e a participação de membros externos nas bancas
de mestrado e doutorado que poderão ser realizadas por vídeo conferencia. COREMU:



A coordenadora Sibele informa que o processo Seletivo da RMSF precisa de um
presidente para substitui a professora Maria José, isso vai ser encaminhado na próxima
reunião da comissão de seleção, amanhã a tarde. RIMHAS: A professora Stella
informa que o processo de seleção já foi concluído, os nomes dos classificados foram
homologados na COREMU. RMSF: A professora Maria José disse que o edital para
seleção da RMSF abriu no período de 20 dez 2012 a 02 jan 2013. As inscrições serão
homologadas no dia 10 jan 2013. Também coloca que a partir do dia 21 dez a
coordenação da RSF será exercida pela professora Marta Borba, por motivo de férias. A
professora Adriana Dora encerra o ano, agradecendo a colaboração de todos, durante a
sua gestão. Disse que o sucesso da Escola de Enfermagem é reconhecido em todas as
instâncias da FURG, graças ao empenho dos professores e técnicos administrativos em
educação que atuam na escola. Deseja muito sucesso para os novos dirigentes na
próxima gestão. A Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que após lida
e discutida será aprovada.
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