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Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se ordinariamente  o Conselho
da Faculdade de Medicina, sob a presidência do Professor Dr. Obirajara Rodrigues, Diretor da Faculdade de
Medicina, contando com as presenças dos conselheiros: Por meio de web conferência: Lulie Rosane Odeh
Susin  (Vice-Diretora  da  Faculdade  de  Medicina),  Carla  Vitola  Gonçalves  (Coordenadora  do  Curso  de
Medicina),  Carlos  James  Scaini   (Coordenador  do  Programa de Pós-Graduação  em Ciências  da Saúde  –
Suplente),  Daniela Fernandes Ramos Soares  (Coordenadora Docente  da Área Interdisciplinar  de  Ciências
Biomédicas), Cláudio Moss da Silva (Coordenador Docente da Área de Clínica Médica), Alessandro Menezes
de Oliveira (Coordenador Docente da Área de Cirurgia), Simone de Menezes Karam (Coordenadora Docente
da Área de Pediatria), Sandro Schreiber de Oliveira (Coordenador Docente da Área de População e Saúde),
Linjie Zhang (Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública),  Márcia da Graça
Marques  Medeiros  (Representante  dos  Técnicos  Administra vos  em  Educação),  Gabriel  Baracy  Kla e
(Representante  dos  Técnicos  Administra vos  em  Educação),  Hingrid  da  Rosa  Glaeser  (Representante
Discente  da  Graduação),  Ana  Júlia  Reis  (Representante  Discente  da  Pós-Graduação),  Nicolle  Barnes  da
Silveira  (Administradora  da  Faculdade  de  Medicina)  e  par cipou  como Convidada  a  Professora  Fabiane
Aguiar  dos  Anjos  Ga  (Coordenadora  Adjunta  do  Curso  de  Medicina).  Ao  iniciar  a  reunião,  o  Senhor
Presidente agradece a par cipação de todos os Conselheiros e fala que é a primeira reunião após o incio do
con ngenciamento  da  Universidade,  salienta  vai  precisar  da  ajuda  das  Professoras  Lulie  e  a  Carla,  a
Professora Lulie que assumiu a Direção da Faculdade de Medicina nos úl mos quarenta dias, em função de
seu afastamento por mo vos par culares. Logo após colocou em discussão o assunto da pauta, como segue:
Primeiro Assunto da Pauta:  Aprovação da Ata:  04/2020  da reunião ordinária  realizada em 12/03/2020.
Tendo em vista a ata fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, o Senhor Presidente perguntou
aos presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa ata. A Professora Daniela solicitou correção no
terceiro assunto da Ata, conforme a Portaria 130/2020 de ins tuição dos Grupos de Trabalho. Onde se lê: GT
de Autoavaliação, GT de Internacionalização e GT de Impacto Social e Regional. Leia-se: GT de Autoavaliação,
GT de  Internacionalização,  GT  de Inovação Tecnológica  e  GT de  Impacto Social  e  Regional.  Realizada  a
correção a Ata 04/2020 foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.  Segundo Assunto da
Pauta: Aprovação da Ata: 05/2020 da reunião extraordinária realizada em 12/03/2020. Tendo em vista a ata
fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros,  o Senhor Presidente perguntou aos presentes  se
havia alguma manifestação a respeito dessa ata. O Professor Obirajara solicita correção na sequência da
numeração  de um dos assuntos.  Realizada a  correção  não havendo mais  nenhuma manifestação a  Ata
05/2020, foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação
do Projeto de Ensino 1377: Título: Monitoria como ferramenta no aprendizado de Parasitologia. Obje vo
Geral: Proporcionar a inserção de estudantes de cursos da área da Saúde em a vidades de ensino junto a
Disciplina de Parasitologia (Curso de Enfermagem), com a finalidade de promover o desempenho acadêmico.
Coordenadora do Projeto: Professora Fabiane Aguiar dos Anjos Ga . Parecer da Comissão: A Comissão de
Ensino de Graduação orienta aos interessados sobre os itens básicos que os projetos e relatórios de projetos
de ensino enviados para apreciação pelo Conselho, em conformidade com os exigidos pela PROGRAD, devem
apresentar. 1. Número do projeto anterior (caso se trate de con nuidade): ENS – 1377 2. Título do projeto:
Monitoria  como  ferramenta  no  aprendizado  de  Parasitologia  3.  Resumo:  não  apresenta  resumo!  4.
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Responsável: Fabiane Aguiar dos Anjos Ga  5. Equipe de trabalho com iden ficação de discentes e docentes
(iden ficar quem é bolsista ou não e o po de bolsa): 1 docente 6. Jus fica va: De acordo com a proposta e
obje vos. 7. Obje vo: Proporcionar a inserção de estudantes de cursos da área da Saúde em a vidades de
ensino  junto  a  Disciplina  de  Parasitologia  (Curso  de  Enfermagem),  com  a  finalidade  de  promover  o
desempenho acadêmico. 8. Metodologia: Auxiliar nas aulas prá cas e proporcionar aulas de apoio para os
alunos que cursam a disciplina no curso de Enfermagem. 9. Curso(s) atendido(s): Enfermagem 10. Área (de
preenchimento livre, não há opções no formulário): - 11.Disciplina(s) atendida(s): Parasitologia 12.Número
de  alunos  atendidos:  não  está  especificado  13.Resultados  esperados:  Contribuir  para  a  valorização  do
estudante perante si mesmo, seus colegas e os professores gerando autoconfiança e es mulos na construção
do conhecimento; Diminuir retenção e evasão escolar. 14.Data inicial: 06/04/2020 15.Data final: 31/07/2020
16.Cronograma  de  execução:  ok  17.Possui  bolsa?  Sim/Não  –  18.Orçamento  dos  recursos:  Não  possui
19.Observações. Será realizado do período 06/04/2020 a 31/07/2020, sem recursos financeiros. Considero o
projeto adequado e exequível. Relatora Professora Daniela Fernandes Ramos Soares. Após a leitura, o senhor
Presidente  colocou  o assunto  em discussão.  Não havendo  manifestações  a  esse  respeito,  o  parecer  da
Relatora foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Quarto Assunto da Pauta: Aprovação
do Projeto de Ensino 845:  Título: Monitoria em Clínica Médica I – Área de Cardiologia.  Obje vo Geral:
Incen var alunos do curso de medicina a par cipar de a vidades de ensino, contribuindo para a formação de
novos docentes na área médica.  Coordenador do Projeto: Professor Felipe da Silva Paulitsch.  Parecer da
Comissão: Em conformidade com os exigidos pela PROGRAD, os seguintes itens foram analisados: 1. Número
do projeto anterior (caso se trate de con nuidade): não consta 2. Título do projeto: Monitoria em Clínica
Médica I Área de Cardiologia 3. Resumo: Não consta 4. Responsável: Felipe da Silva Paulitsch 5. Equipe de
trabalho com iden ficação de discentes e docentes (iden ficar quem é bolsista ou não e o po de bolsa): 1
docente, 13 discentes, sendo 2 apontados como bolsistas (uma bolsa PQA) e 11 monitores. 6. Jus fica va:
Adequada 7. Obje vo: Adequado – Incen var alunos do curso de Medicina a par cipar de a vidades de
ensino, contribuindo para a formação de novos docentes na área médica. 8. Metodologia: Adequada – 9.
Curso(s) atendido(s): Medicina 10.Área: Medicina 11.Disciplina(s) atendida(s): Clínica Médica 12.Número de
alunos  atendidos:  70  a  80  alunos  13.Resultados  esperados:  14.Data  inicial:  1/2/2019  15.Data  final:
31/12/2020 16.Cronograma de  execução:  Detalhado e de acordo com as  a vidades propostas  17.Possui
bolsa? Sim/Não: Não 18.Orçamento dos recursos:  Não apresenta despesas 19.Observações: Projeto com
jus fica vas  extremamente  válidas  e com metodologia  bem definida e  adequada ao projeto  de ensino.
Membro da Comissão de Ensino de Graduação Professora Milene Pinto Costa. Ao Conselho da Faculdade de
Medicina Envio, para apreciação por este Conselho o Projeto de Ensino “Monitoria em Clínica Médica I –
Área  de Cardiologia”,  sob  orientação do  Professor  Felipe  da  Silva  Paulitsch que  foi  iniciado no período
1/02/2019 e se estenderá até 31/12/2020, sem recursos financeiros e conta com a atuação de 2 bolsistas e
11 monitores.  Considero o projeto adequado.  Relatora Professora  Milene Pinto  Costa.  Após a leitura,  o
senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer
da  Relatora  foi  colocado  em  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Quinto  Assunto  da  Pauta:
Aprovação do Projeto de Pesquisa  1211: Título: Iden ficação de Cryptosporidium spp.  em mamíferos,
aves e répteis atendidos em um núcleo de reabilitação da fauna silvestre no Sul do Brasil. Obje vo Geral:
Iden ficação de Cryptosporidium spp. em mamíferos, aves e répteis atendidos em um núcleo de reabilitação
da fauna silvestre no Sul do Brasil.  Coordenador do Projeto: Professor Carlos James Scaini. Após análise a
Comissão considerou o Projeto aprovado. Relatoria: Comissão de Pesquisa: Prof. Carlos James Scaini (PPPCS),
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Prof. Dr.  Silvio Omar Macedo Prietsch  (PPG Saúde Pública), Prof. Dr. Alexandra Medeiros Souza de Freitas
(Docente-FAMED), Lourdes Helena Rodrigues Mar ns (TAE – FAMED) e Jéssica Rodrigues Gomes (Discente
PPGSP). Após a leitura, o senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a
esse respeito, o Parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Sexto
Assunto da Pauta:  Aprovação do  Projeto  de Extensão  1157: Título:  Liga  Acadêmica  de  Dermatologia.
Obje vo  Geral: Difundir  a  educação  con nuada  em  Dermatologia  durante  a  formação  acadêmica,
disponibilizando aos alunos conteúdos teóricos da especialidade para o aperfeiçoamento do conhecimento
sobre  fisiopatologia,  diagnós co  e  tratamento  das  doenças  de  pele  mais  prevalentes.  Coordenador  do
Projeto: Professor Fábio Cunha de Andrade. Parecer da Comissão: O Projeto de Extensão “Liga Acadêmica de
Dermatologia”, sob orientação do Prof. Fábio Cunha de Andrade, que teve início em 02/04/2018 e trata-se
de um projeto con nuo, sem recursos financeiros e não conta com a atuação de bolsistas. Após a análise,
consideramos o projeto  adequado e exequível.  Relatoria:  Comissão de Extensão Professoras  Fabiane de
Aguiar Ga   e Luciana Farias Costa de Avila e a Administradora Nicolle Barnes da Silveira. Após a leitura, o
senhor Presidente colocou o assunto em discussão. A Professora Simone pergunta se os Projetos de Ensino,
Pesquisa e Extensão depois de analisados pelas respec vas Comissões se precisa aprovação em Reunião do
Conselho. O Professor Obirajara explica que as Comissões não são delibera vas e para aprovação no Projeto
no sistema precisa  anexar  a  Ata  de aprovação.  A  Professora  Simone  fala  que  SISPROJ é  sistema muito
complexo,  tem  muita  dificuldade  na  realização  de  um  Projeto.  Os  Cer ficados  não  são  emi dos
automa camente pelo Sistema é muito demorado. O Professor Obirajara fala que é crí ca geral mas é um
sistema nacional, toda a Universidade tem dificuldades e ainda não temos alterna vas. A Administradora
Nicolle fala que a Universidade não tem um passo a passo para realização de um Projeto, mas em contato
com as Pró-Reitorias obteve algumas informações é o que estamos seguindo. Os únicos Cer ficados emi dos
via sistema são os de monitorias. Primeiro o Professor tem que inserir o Projeto no SISPROJ para depois fazer
o cadastro no PQA, para que possa cadastrar bolsistas e posteriormente emi r os cer ficados. A Professora
Carla fala que está inserindo todos os Projetos no Sisproj e cadastra também no PQA. A  Professora Daniela
fala da dificuldade na conclusão de um projeto, tem Projetos do ano passado que não conseguiu emi r
cer ficados.  Após  as  considerações  o  Senhor  Diretor  colocou  em aprovação  o  Parecer  da Comissão  de
Extensão,  não  havendo  mais  manifestações  o  Parecer  da  Comissão  de  Extensão  foi  aprovado  pro
unanimidade.  Sé mo Assunto da Pauta: Aprovação da  solicitação de trabalho voluntário  do Professor
Eduardo Arquimino Postal. Conforme solicitação do Coordenador da Área de População e Saúde. Período:
março a dezembro/2020. Plano de trabalho: 1. Disciplina de relação médica. Sextas-feiras nas pela manhã,
para acompanhar as a vidades dos estudantes numa das unidades básicas de saúde. Consulta demonstra va
a estes. O horário desta a vidade é das 8h30 as 11 h. Turma de tutoria com discussão sobre as vivências da
sexta pela manhã, duração de 90 minutos semanais.  2. Disciplina de Teoria Geral da Saúde: Aulas teóricas
divididas nas quartas-feiras das 17 h as 18h30. 3. Disciplina de Saúde Cole va: Aulas teóricas divididas com
outros  dois  docentes  nas  quartas-feiras  das  18h30  às  20h15.  4. Pesquisa  e  extensão:  Par cipar  no
desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão na área de APS. O Professor Sandro Coordenador da
Área fala  que  algum tempo o Professor Eduardo tem manifestado o interesse em trabalhar na FAMED,
terminou o Mestrado este ano. O Professor Sandro fala da necessidade da área com falta de Professor.  Após
a  explanação  do  Professor  Sandro  o  Senhor  Diretor  colocou  o  assunto  em  discussão,  não  havendo
manifestações a solicitação de trabalho voluntário do Professor Eduardo Arquimino Postal, foi aprovado por
unanimidade.  Oitavo Assunto da Pauta: Informações das ações que a Direção da Faculdade de Medicina
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está par cipando durante a quarentena (Covid-19). O Professor Obirajara fala que ainda no Mês de março a
Reitoria ins tuiu através de Portaria o Comitê de Monitoramento do Coronvírus (COVID-19).  O Comitê é
presidido  pelo  Vice-reitor  e  composto  pela  Pró-reitora  de  Gestão  e  Desenvolvimentos  de  Pessoas,  por
docentes da área da saúde da ins tuição, incluindo a chefe do setor de Vigilância em Saúde e Segurança do
Paciente do HU/EBSERH da FURG, e ainda pela superintendente de Vigilância em Saúde e pela diretora de
Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Município da Saúde. Os representantes da Faculdade de Medicina
são os Professores Cláudio Moss da Silva, Linjie Zhang e Obirajara Rodrigues. O Comitê é responsável pela
elaboração do Plano de Con ngência da FURG para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid-
19).  Com obje vo orientar  a organização do trabalho na universidade,  priorizando o  trabalho remoto e
definindo  as  responsabilidades  para  as  a vidades  classificadas  como  essenciais,  orientações  para  a
manutenção de um ambiente ins tucional  seguro e saudável,  bem como,  as formas de lidar com casos
suspeitos e confirmados da doença. O Comitê acompanha todas ações neste período. São mais de 50 ações,
o  trabalho  é  muito  intenso  são  muitas  demandas.  As  ações  são  muitas:  As  Reuniões  da  Comissão
con ngenciamento são frequentes, foi lançado a Central de Triagem TeleCovid-19,  pela FURG, Prefeitura
Municipal e a Empresa Startup Indeorum de Pelotas. O Professor Obirajara mencionou o trabalho intenso
para ajustar os fluxos de atendimento e o envolvimento de mais de 70 voluntários, entre Docentes  (FAMED)
e da Escola de Enfermagem (EEnf) da FURG, para operacionalizar o funcionamento do serviço. O TeleCovid-
19 tem como obje vo diminuir  a  circulação de  pessoas  e ajudar  na iden ficação de casos  suspeitos,  o
atendimento é realizado no período da manhã e a tarde, em regime de escala. Foi criada também a Comissão
de Apoio de Epidemiológico,  O Professor  Zhang fala que foi um grande prazer representar a FAMED na
Comissão.  Foi  criado  um  Grupo  Cien fico  e  Epidemiológico  COVID-19,  composto  por  professores  do
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e do  Programa em Pós-Graduação em Ciências da Saúde,
vem  trabalhando  para  fazer  o  levantamento  de  dados  epidemiológicos  globais  e  locais  e  iden ficar
evidências clínicas relacionadas com COVID-19. Essas informações são fornecidas para gestores, profissionais
de saúde, comunidade acadêmica e quaisquer outras pessoas interessadas. Os informes epidemiológicos são
atualizados diariamente. Faz parte do Grupo Cien fico e Epidemiológico COVID-19: Prof. Chris an Loret de
Mola, Prof. Linjie Zhang, Profª Maria Cecília Formoso Assunção,  Prof. Rodrigo Dalke Meucci e o  Prof. Samuel
de Carvalho Dumith. O informa vo teve por obje vo sinte zar, a par r de fontes confiáveis de informação, o
número de casos/óbitos confirmados por COVID-19 no Brasil, Rio Grande do Sul e município do Rio Grande e
região. O Professor Zhang informa que nos meses de março e abril foram publicados quatro bole ns, mas no
final do mês de abril suspenderem as publicações, por mo vo de pouco acesso.  O Prof. Zhang fala que
par cipou da úl ma reunião do Comitê de Monitoramento da COVID-19, discu ndo vários assuntos,
entre eles, o plano seguro e gradual para retomadas das a vidades na FURG, de acordo com os dados
epidemiológicos locais e nacionais. O Professor Obirajara fala que a FURG e a Empresa Indeorum realizaram
uma pesquisa e foi comprovado a forma impressa ainda é a melhor divulgação para população. A FURG está
providenciando a impressão de panfletos para distribuição nas Unidades Básicas e também na Universidade,
além de divulgação na Imprensa local. A Professora Lulie fala que complementando a fala do Professor Zhang
ela está par cipando do Comitê de Enfrentamento ao COVID no Município de Rio Grande.  Faz parte do
Comitê o Prefeito de Rio Grande – Alexandre Lindenmeyer, Secretário de Saúde do Município do Rio Grande
– Maicon Lemos,  Vice-Reitor  da Universidade –  Professor Danilo Giroldo,  Vice-Diretora da Faculdade de
Medicina – Professora Lulie Susin, Professor Rodrigo Dalke Docente da FAMED Epidemiologista, Diretor da



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE –
FURG FACULDADE DE MEDICINA

Campus da Saúde – Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo
Rua Visconde de Paranaguá, 102 – sala 425 – Centro – Rio Grande / RS – CEP: 96203-900

Fone: (53) 3237.4625
medicina@furg.br

Escola de Enfermagem – Professor Edson Barlém, Representante da Secretaria do Estado de Epidemiologia e
Representante da Santa Casa do Rio Grande. O Comitê é de assessoramento a tomada de decisões de saúde
no  Município  do  Rio  Grande.  As  reuniões  são  realizadas  semanalmente  ou  extraordinárias  quando
necessário. A Professora Lulie informa também que no 06/05 a Direção da FAMED recebeu Memorando da
PROGEP, com a lista de servidores que recebem insalubridade, a Direção teria 48 horas para responder a
situação dos servidores listados, informando qual a forma de trabalho estava sendo realizada, presencial ou
remota. Tão logo recebemos Memorando, enviamos e-mail todos servidores para ciência e manifestação,
quanto ao solicitado.  A solicitação da PROGEP é em atendimento a IN 28, de 25 de março de 2020, do
Ministério da Economia, e ao Despacho da Advocacia-Geral da União de nº 220, de 27 de abril/2020 – que
aprovou  os  pareceres  do  Consultor-Geral  da  União  de  nº  00345/2020/GAB/CGU/AGU,  nº
00266/2020/DECOR/CGU/AG  e  nº  00038/2020/DECOR/CGU/AGU.  A  Professora  Lulie  fala  que  foi  uma
situação bem di cil o curto prazo para iden ficar todas as a vidades, para responder a PROGEP.  O Professor
Obirajara informa que tem outras Comissões em andamento. Enquanto Direção a FAMED está par cipando
da Comissão de Proteção e Saúde, a Comissão está fazendo um estudo para o retorno as a vidades, não tem
nada defini vo. A Universidade terá algumas transformações, como redução de sala de aula, redistribuição
dos alunos nas salas, ensino EAD, definição TAE e docentes em a vidades presenciais, grupos de riscos na
Unidade,  ocupação  de  espaço  salas  de  aula,  laboratórios,  salas  administra vas,  informações  das
comorbidades, ainda não temos data definida para retorno das a vidades presenciais, mas está sendo bem
muito bem estudado e planejado. O retorno dos alunos a Universidade está sendo pensando instalação de
barracas  de triagens,  no Campus Carreiros,  para  receber os  alunos,  vamos precisar  de  Professores para
preceptoria, quarentena para os alunos chegando de outras cidades.  Está sendo um trabalho muito intenso. 
Está sendo pensado a realização de testes rápidos e sorologia a ser realizado no Laboratório de Carga Viral,
da Faculdade de Medicina, está acontecendo uma mudança de área sica do Laboratório em conjunto com a
Reitoria e o Hospital Universitário. Nono Assunto da Pauta: Informações das ações que a Coordenação do
Curso de Medicina, está par cipando durante a quarentena (Covid-19); A Professora Carla fala assim como
a Direção a Coordenação está par cipando de várias a vidades. Par cipação de reuniões com a Direção da
FAMED,  foram  realizadas  reuniões  com NDE  e  par cipou  de  reuniões  do  CONGRAD  na  Pró-Reitoria  de
Graduação. A Professora Carla falou sobre a organização da antecipação da formatura da 6ª série. Falou
que no NDE foi discu do e acertado a formatura dos nossos alunos com os 75% da carga horária do
estágio, sendo que precisavam cumprir Clínica Médica, GO, Pediatria, Cirurgia e  MFC e mais um estágio
em CMII ou área opcional. Também falou que foram várias reuniões com a GEP, com os coordenadores
de estágio, com o DA e os representantes da 5ª série. A Professora Carla informa que os estágios da 5ª
série serão retomados dia 06/07, apenas o grupo que iria para cirurgia no HU vão para UBS fazer MFC,
salienta que  o fornecimento de EPIS será dividido entre GEP e Município. A Professora Fabiane Ga  fala
que par cipa da Comissão Acadêmica, no âmbito do Plano de con ngenciamento da FURG em função da
Pandemia COVID-19. A Comissão está elaborando as Diretrizes Acadêmicas para o Ensino da Graduação. O
grupo foi dividido em três comissões, uma está elaborando os ques onários para docentes e discentes com
questões  referentes  ao  ensino  remoto  e  internet,  o  segundo  grupo  realiza  o  mapeamento  das  ações
pedagógicas para esse período e o terceiro elabora normas para o retorno das a vidades considerando a
necessidade de distanciamento social na u lização dos espaços da universidade. A Professora Carla solicita a
todos  Coordenadores  de  Área  revisão  dos  planos  de  ensino.  Décimo  Assunto  da  Pauta: Plano  de
Con ngência, Relatórios e Atualizações; O Professor Obirajara fala que cada Área elaborou seus relatórios e
enviado a Direção. O nosso primeiro relatório foi referente aos meses março e abril, enviamos a todos os
docentes para revisão e sugestões. Foram solicitadas algumas alterações. A Direção enviou ao Comitê da
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Universidade, foram analisados os planos de todas as unidades e foi aprovado no dia 24/03, a par r de agora
serão  realizados  periodicamente  atualizações.  O  Relatório  precisa  ser  aprovados  pelo  Comitê  de
Monitoramento  do  Coronavírus  (COVID-19),  após  o  envio  do  relatório,  enviamos  dois  memorandos
solicitando  alteração  no  Plano  de  Con ngencia  da  FAMED.  Qualquer  a vidade  presencial  terá  que  ser
autorizada  pelo  Comitê,  tem  que  ser  considerada  como  essencial,  com  as  devidas  jus fica vas.  Todas
solicitações  de  essencialidade  será  através  do  Coordenador  da  Área  que  envia  a  Direção,  para
encaminhamento  ao Comitê. Décimo Primeiro Assunto da Pauta: Assuntos Gerais: 1) O Professor Obirajara
informa aos docentes  que  a  Secretaria  da Faculdade  de  Medicina  enviou e-mail  solicitando número de
cadastro no CNS.  2) O Professor Obirajara informa que considerando e-mail,  que alguns docentes tenha
recebido  do aluno Maurice  Manzoni,  solicitando  ajuda financeira,  o  Professor  Obirajara  salienta   que a
Direção  da  FAMED  não  disponibiliza  o  endereço eletrônico  e  telefone  dos  docentes  aos  estudantes.  A
contribuição, se houver, será por decisão pessoal do docente. E que o aluno teve todo o apoio da Direção,
Coordenação  do  Curso  e  a  PRAE  para  realizam do  tratamento. 3) O  Professor  Obirajara  fala  que  está
realizando uma Projeto em conjunto com a PRAE e PROGEP, referente atenção à saúde dos estudantes da
casa do Estudante. Serão realizadas Consultas Clínica e renovação de receita, O Projeto está elaboração. 4) O
Professor  Alessandro pergunta  qual  orientação da  Universidade referente  ensino  EAD  da graduação,   o
Professor Obirajara  fala que  ainda não é validado está sendo discu do nos grupos. 5) O Professor Sandro
fala das ações da ABEM Será realizado um Seminário no próximo dia 11 de junho, “O futuro da escola médica
no pós-Covid-19”. O obje vo é destacar as ações futuras, no âmbito educacional, norteadas pela avaliação
das condições sanitárias e sociais e direcionadas por polí cas públicas. O evento dá sequência ao painel “A
escola médica na epidemia de Covid-19”, que debateu os desafios educacionais trazidos pela epidemia e as
mudanças de ro na em lares,  cidades e ins tuições.  Será realizada duas  mesas-redondas vão compor  o
seminário.  No  turno  da  manhã,  os  debatedores  discu rão  como  retornar  às  a vidades  de  ensino  em
segurança e com todos. Já no turno da tarde, após a transmissão do SIG Educação Médica, convidados vão
compar lhar estratégias sobre como cuidar de educadores e educandos de forma integral no retorno às
a vidades. O seminário terá ainda momentos dedicados à arte no final de cada turno. 6)  A Professora Carla
fala que a coordenação do curso de medicina entrou em contato com o grupo Medcel que durante esse
momento de isolamento social esta ofertando o acesso on-line gratuito a 150 temas, além de aula sobre
coronavírus e uma web série.  Após o primeiro contato  prontamente  a equipe da Medcel  nos  enviou o
material  necessário para que nossos alunos vessem acesso à plataforma.  7) A Professora Carla fala de
assunto delicado, problemas com a aluna Daniane, a aluna está retornando para a FURG da mobilidade, ficou
di cil a comunicação da Coordenação com a aluna. A Professora Carla fala que solicitou a Profesora Lulie a
mediar  a  comunicação,  mas  mesmo assim con nuou  muito  di cil.  A  Professora  Carla  fala  que  tanto  a
Coordenação como a Direção deram  seguimento aos trâmites necessários para o retorno da Aluna à FURG,
ela vai ser recebida na FAMED, mas qualquer solicitação ou orientação a aluna será através da Secretaria. A
Professora Carla fala que a aluna vai passar pelos estágios no Hospital, mas não gostaria de acompanhar as
a vidades da aluna.  O Professor Obirajara agradece toda equipe Coordenadores de Área, Coordenação do
Curso, Secretaria, Administração em especial a Professora Lulie, foi um período muito di cil e ela esteve a
frente a Direção durante seu afastamento. Não havendo mais nada a tratar, às doze horas e trinta minutos
encerrou-se a Reunião Ordinária do Conselho da FAMED, a qual lavro a presente Ata, que após aprovada vai
ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, que secretariei a Reunião.
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