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No vigésimo quarto dia do mês de janeiro de dois mil e treze, às dez horas e quarenta minutos, reuniu-se ordinariamente, 
na sala de reuniões da FAMED, o Conselho da Faculdade de Medicina, sob a presidência da diretora profª Isabel Cristina 
de Oliveira Netto, contando com as presenças dos professores Raul Andrés Mendoza Sassi (vice-diretor da FAMED), 
Marilice Magroski Gomes da Costa (Coordenadora do Curso de Medicina), Carla Vitola Gonçalves (Coordenadora Adjunta 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde), Pedro Eduardo Almeida da Silva (representante docente da Área 
Interdisciplinar de Ciências Biomédicas), Maura Dumont Huttner (representante docente da Área de Clínica Médica), Ari 
Gonçalves Lima (representante docente da Área Materno-Infantil) dos técnicos: Lizandro Mello Pereira e Márcia da Graça 
Marques Medeiros e do representante discente da graduação Arnildo Dutra de Miranda Jr., justificadas as ausências dos 
professores: Carlos James Scaini (Coordenador do Mestrado Ciências da Saúde), Susi Heliene Lauz Medeiros 
(representante docente da Área de Cirurgia), Juraci Almeida Cesar (representante docente da Área de Estudos 
Populacionais), Guilherme Brandão Almeida (Coordenador da Residência Médica). A presidente, diretora Isabel Cristina de 
Oliveira Netto iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e salientando que primará pela pontualidade em todas as 
reuniões deste conselho. 
ASSUNTO 01 DA PAUTA: - Aprovação das ofertas de disciplinas para o 1º semestre letivo de 2013 – a professora 
Isabel informou que a oferta de disciplinas foi aprovada ad referendum e agora está sendo apresentada ao Conselho para 
aprovação. Segundo determinação da PROGRAD, o prazo será até dia 18 de janeiro para oferta das disciplinas. Lizandro 
informa que todos docentes receberam e-mail solicitando informarem se havia alterações de horário ou carga horária e diz 
ainda que chegaram retificações em função de professores que saíram e foram alterados. Assim que finalizar o processo 
de oferta das disciplinas será encaminhado aos docentes o relatório para que revisem e confirmem. Professor Pedro 
pergunta se foram também conferidas as disciplinas ofertadas para outras unidades como, por exemplo, Psicologia, 
Biologia, Enfermagem, Educação Física entre outras, e sugere que haja um pedido de retorno, pois nossos professores 
dão aulas para outros cursos e não recebemos nada em troca, nem mesmo um professor substituto. Dito isso, a 
Professora Isabel sugere que se faça um levantamento destas disciplinas ofertadas a outros cursos, a fim de termos os 
dados estatísticos para futuras negociações. Posto em votação, o assunto foi aprovado por unanimidade. 
ASSUNTO 02 DA PAUTA: - Composição do Conselho da FAMED – Tendo em vista a mudança de direção e sabendo-se 
que vários mandatos de conselheiros expiraram, faz-se necessária nova composição do Conselho da FAMED. A diretora 
salienta que alguns membros obviamente permanecerão, como os Coordenadores do Curso e da Pós-Graduação, já que 
são membros natos do conselho. Porém, alguns representantes deverão mudar, tanto titulares como suplentes com novo 
mandato de dois anos. Assim sendo, a diretora solicita que as áreas reúnam-se e elejam seus representantes. Assunto 
aprovado. 
ASSUNTO 03 DA PAUTA: - Cronograma de reuniões do Conselho da FAMED para 2013 – O cronograma de reuniões 
atual define as segundas quintas-feiras de cada mês para as reuniões ordinárias e extraordinárias a qualquer tempo. O 
assunto foi posto em discussão e, ao final ficou mantida a segunda quinta-feira dos meses de fevereiro e março, pelo 
menos, com posterior reavaliação do assunto. 
ASSUNTO 04 DA PAUTA: - Assuntos Gerais – a) Aprovação do Projeto de Pesquisa “Convênio de Pesquisa e 
Desenvolvimento entre as Universidades UFSM e FURG” coordenado pelo professor Pedro Eduardo Almeida da 
Silva - Em dezembro de dois mil e doze, o professor Pedro solicitou firmar um convênio de cooperação para pesquisa e 
desenvolvimento científico e tecnológico entre a FURG e a Universidade Federal de Santa Maria, visando execução do 
projeto “Desenvolvimento de fármacos para o tratamento da tuberculose e outras micobacterioses”. Na ocasião, a 
Professora Sandra Crippa Brandão, diretora da FAMED na época, aprovou o projeto ad referendum e não foi passado pelo 
Conselho, ato perfeitamente aceito mediante o regimento.  O processo seguiu e a procuradoria indeferiu, alegando que não 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG  

                                     FACULDADE DE MEDICINA 

                                    CONSELHO DA FACULDADE  
           

Campus da Saúde - Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo 
R. Gen. Osório, s/nº - 4º andar - Centro – Rio Grande / RS -  CEP: 96201.900          

 Fone: (053) 3233 8842 / (053) 3233 8892 / (053) 3233 0317 

medicina@furg.br 
 

há ata de aprovação do Conselho da unidade interessada. O professor Pedro Eduardo Almeida da Silva pede que conste 
em ata sua indignação, afirmando que esse é um exemplo claro da burocracia que muitas vezes emperra a pesquisa 
acadêmica em nosso país, sendo que um burocrata que não entende nada do ramo impede que o processo ande por uma 
exigência sem fundamento. Sendo assim, a Direção e o Conselho desta unidade aprovam por unanimidade o referido 
projeto, visando sua execução o mais breve possível. 
b) Aprovação do Projeto de Ensino “Lições Clínicas da Enfermaria”, coordenado pelo professor Luiz Eduardo 
Correa Schein – A diretora, professora Isabel leu a proposta de projeto de ensino do professor Schein, que incluirá seis 
acadêmicos da terceira série, sendo executado dentro da Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande. Passando 
por discussão e vários elogios, o projeto foi aprovado por unanimidade. 
c) Prorrogação de Contratos de Professores: O Pró-reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Cláudio Paz de 
Lima entrou em contato com professora Isabel informando sobre a necessidade de prorrogação até o fim do semestre 
atual, ou seja, até dez de maio de dois mil e treze, dos contratos dos seguintes professores: Juliano Lacava Pereira 
prorrogação até dez de maio de dois mil e treze, Ângela Senna até cinco de outubro de dois mil e treze e Kelen Rocha até 
trinta de junho de dois mil e treze, sendo que esta última professora não poderá obter mais prorrogação, porque já tem dois 
anos de contrato. O Conselho aprovou essas prorrogações, por unanimidade. 
d) Geração de vaga de substituto: Os atuais três professores substitutos terão o contrato expirado antes do final do 
semestre que vem. Sendo assim, se faz necessária abertura de vagas de professores substitutos. Ficou aprovada a 
abertura do processo. 
e) Seleção de Assessores Científicos FAPERGS: O Professor Juraci Almeida Cesar encaminha seu nome para fazer 
parte do Comitê Assessor da FAPERGS, na área de Ciências da Saúde. A diretora Isabel salienta a importância de termos 
representantes nos comitês, que lutem por mais verbas e suporte para os projetos, bem como no sentido de mantermos e 
ampliarmos a atuação dos pesquisadores da FURG, especialmente da FAMED junto a FAPERGS. A data limite de 
recebimento das indicações será dia vinte de março de dois mil e treze. Assim sendo, foi decidido unanimemente que seja 
indicado o nome do professor Juraci Almeida Cesar para fazer parte do referido Comitê. 
f) Inserção da Semana Acadêmica da Medicina no Calendário Acadêmico: o representante discente da graduação 
Arnildo Dutra de Miranda Jr, explica que o Diretório Acadêmico da Medicina organiza a Semana Acadêmica sempre na 
primeira ou segunda semana de outubro. O evento tem crescido com ótimos palestrantes e assuntos contextualizados. A 
dificuldade é que os alunos se dividem entre as aulas e o evento. Geralmente há provas durante a Semana Acadêmica. A 
proposta do DA é que a Semana Acadêmica seja inserida no Calendário Acadêmico, a fim de que os professores não 
apliquem prova neste período e os alunos possam ser dispensados das aulas para que participem no evento. O discente 
informa, ainda, que em média duzentos alunos se inscrevem na Semana Acadêmica do curso. A Professora Carla Vitola 
elogia o evento, dizendo que a programação da última Semana Acadêmica foi ótima e a participação dos alunos com 
trabalhos científicos foi de excelente qualidade. 
g) Página da FAMED na internet: O professor Pedro sugere que haja incentivo para que sejam enviadas notícias 
atualizadas da graduação e da pós-graduação, sendo que a página é uma ótima visibilidade para a Faculdade de 
Medicina. O Professor Raul sugere que haja alguém designado para coletar as notícias. Lizandro explica que a maior 
dificuldade de inserir notícias é que ninguém informa as novidades. Professora Carla sugere que seja enviado e-mail 
periodicamente pedindo que os professores mandem notícias para a página. 
h) Climatização das salas de aula e demais salas na Área Acadêmica do Campus Saúde: a diretora Isabel fala sobre 
a climatização das salas de aula e toda área acadêmica. Foram feitos vários ofícios solicitando ventilador ou ar 
condicionado para todas as salas de aula e laboratórios. A professora Helena, diretora do Hospital Universitário mostrou 
um ofício vindo da arquiteta Rita orientando que não poderia ser ligado mais nenhum aparelho de ar condicionado, forno de 
micro-ondas ou outro aparelho com alto consumo de eletricidade, pois a rede elétrica do Campus Saúde está 
comprometida, não suportando mais nenhum aparelho, sob risco de incêndio ou curto circuito. 
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i) Câmara de Ensino: A professora Marilice, Coordenadora do Curso de Medicina fala sobre o decréscimo nas reuniões da 
Câmara de Ensino. Salienta que precisamos reconduzir as pessoas das áreas para retomar a Câmara de Ensino. Já fica 
registrada aqui a solicitação para os Coordenadores de Área para que indiquem os nomes de seus representantes para a 
referida Câmara. 
j) Núcleo Docente Estruturante: é um órgão que assessora a Coordenação do Curso, formado por professores de todas 
as áreas para analisar e propor mudanças de conteúdos, planos de ensino entre outros. A professora Marilice diz que 
temos grande necessidade de que o Núcleo Docente Estruturante trabalhe imediatamente, pois precisam haver mudanças 
em disciplinas para que não se privilegie áreas pontuais. Além disso, nosso Projeto Político Pedagógico está defasado. Há 
mudanças que precisam ocorrer urgentemente no curso, a fim de nossa nota aumente novamente. O professor Pedro diz 
que é importante motivar e responsabilizar os Coordenadores de Áreas para que participem, sabendo que é importante 
planejar a integração entre teoria e prática, visando preparar melhor nossos alunos, por isso precisamos buscar integração 
dentro de uma disciplina com novos conteúdos e ações. A professora Marilice salienta que haverá um período de 
adaptação, pois haverá mudanças incluindo supressão de algumas disciplinas, acréscimo de conteúdos entre outras 
mudanças. Sendo assim, precisamos de um núcleo que funcione bem e coordenadores de área que trabalhem para 
agregar e convencer. A diretora Isabel alerta para o fato de que precisamos acelerar a inserção no sistema até agosto, pois 
seremos avaliados ainda este ano. O representante discente acrescenta ainda que os alunos têm importância nesse 
processo para sugerir mudanças bem como entender a nova proposta.  
k) Planos de Ensino das disciplinas inseridos no sistema: A secretária geral da FAMED, Márcia fala sobre a 
importância de todos os planos de ensino das disciplinas serem inseridos nos sistemas FURG, pois quando os alunos 
entram com processo pedindo aproveitamento de estudos, o DRA se baseia no sistema para deferir ou não. Sendo assim, 
diz que será enviado novo e-mail, solicitando novamente a todos os professores que insiram os referidos planos de ensino 
no sistema. 
l) Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia: O professor Ari Lima lembra que os alunos da quarta série terminarão o 
semestre atual, ficando um interstício até treze de maio, quando iniciará o próximo semestre letivo. Neste período haverá 
um Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia. As atividades do Ambulatório iniciarão no dia quatro de fevereiro de dois mil 
e treze, com funcionamento de segundas a quintas-feiras na parte da manhã e quartas-feiras à tarde. 
 
Nada mais havendo a tratar, a senhora diretora agradeceu novamente a presença de todos e reiterou que cuidará para que 
as reuniões deste Conselho sejam sempre objetivas e pontuais. Assim, encerrou-se a reunião às doze horas e sete 
minutos, da qual lavro a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e por mim que secretariei 
esta reunião. 
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