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ATA 007/2020

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniu-se
ordinariamente, através de web conferência, o Conselho da Faculdade de Medicina, sob a presidência
do Professor Dr. Obirajara Rodrigues, Diretor da Faculdade de Medicina, contando com a par cipação
dos seguintes  conselheiros: 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),  Ari  Gonçalves  Lima  (Coordenador  Docente  da  Área  Ginecologia  e
Obstetrícia), 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).  Par ciparam  na  condição  de  convidados  as  Professoras  Andréa Fogaça  Soubhia
(Coordenadora  Docente da  Área de Cirurgia  –  Suplente),  Ivy  Bastos  Ramis  de  Souza  (Relatora)  e  o
Professor Pedro Eduardo Almeida da Silva (Relator). Ao iniciar a reunião, o Senhor Presidente agradece a
par cipação de todos Conselheiros  mesmo da forma virtual  é  de  extrema importância  as reuniões,
agradece em especial  aos Professores convidados  Ivy e o Pedro.  Logo após colocou em discussão o
assunto da pauta, como segue: Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso
de Graduação em Farmácia. O Professor Obirajara fala que recebeu o PPC de Graduação em Farmácia e
a  Ata  reunião  extraordinária,  realizada  no  dia  30  de  abril  de  2020  com  os  docentes  da  Área
Interdisciplinar de Ciências Biomédicas (AICB). Comissão de Criação do Curso de Farmácia Prof. Dr. Pedro
Eduardo Almeida da Silva e a Profa. Dra. Ivy Bastos Ramis de Souza. O Prof. Pedro começa apresentação
da proposta e salienta que vem sendo construída e discu da com outras unidades acadêmicas, a fim de
conseguir finalizar com a proposta apresentada e faz um  breve histórico sobre o contexto nacional,
regional e ins tucional que ensejou a origem da proposta, jus fica va da criação do Curso de Farmácia:
O Curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), daqui para adiante referido como
Curso de  Farmácia,  está sendo  proposto  com o obje vo  de formar de  maneira  consciente  e  é ca,
profissionais que contribuam para a promoção e manutenção da saúde da população, onde considera-se
à proteção da saúde pública por meio de ações de prevenção e promoção da saúde através da interface
entre homem, animal e meio ambiente. Com esta visão e com a garan a da indissociabilidade da tríade
ensino, pesquisa e extensão/assistência, o profissional farmacêu co formado neste Curso de Farmácia
deverá ser protagonista no desenvolvimento e avaliação de novos produtos e insumos, que podem não
apenas  gerar  bem-estar  social  como  também  produzir  conhecimento  que  permita,  de  forma
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translacional, atender as necessidades de soberania nacional em suas principais necessidades no campo
das ciências farmacêu cas. Além disso,  o Curso de Farmácia  também visa  suprir  a  necessidade e a
exigência  legal  do  profissional  farmacêu co  para  o  pleno  funcionamento  dos  estabelecimentos  de
saúde. Deve-se destacar que atualmente, em toda a Região Sul do Rio Grande do Sul existe apenas um
Curso  de  Farmácia  oferecido  por  Ins tuição  de  Ensino  Superior  Pública.  A  proposta  do  Curso  de
Farmácia contempla diversos obje vos e metas para o Desenvolvimento Sustentável,  entre os quais
destacam-se os seguintes obje vos: Saúde e Bem-estar; Educação de Qualidade; Indústria, Inovação e
Infraestrutura;  Vida na Água e  Vida  Terrestre.  Neste  contexto,  e  em consonância  com as  Diretrizes
Curriculares  Nacionais,  o  Curso  de  Farmácia  visará  à  formação  profissional  centrada  nos  fármacos,
medicamentos, produtos cosmé cos, assistência e atenção farmacêu ca. O Professor Pedro fala que o
Curso de Farmácia fará a integração dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, destaca o Curso de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde com nota 5, foi um marco em obtenção de visibilidade no Projeto
PrInt.  O Curso prevê ampliar o empreendedorismo e tecnológico. O Professor Pedro informa que o
Professor  Eduardo  Resende  Secchi,  Pró-Reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  entrou  em  contato  a
Professora Andrea Von Groll, convidando para par cipar do projeto de chamada publica junto ao FINEP.
Está  sendo  construída uma  proposta  ins tucional  a  ser  subme da  para  a  FINEP  para  adequar  a
biossegurança do laboratório NB-3 que será no prédio novo conforme especificações da OMS. A seguir a
Professora Ivy  faz apresentação do Projeto de Pedagógico do Curso,  fala que o projeto  vem sendo
trabalhado desde 2018. Inicialmente foi realizado contato a Direção da Faculdade de Medicina e com
alguns professores para verificar se haveria apoio ao Projeto, após foi consultado a Direção  de outras
Unidades Acadêmicas como Escola de Química e Alimentos, Ins tuto de Matemá ca, Esta s ca e Física,
Escola de Enfermagem,  Ins tuto de Ciências Biológicas e o Centro de Ciências Computacionais, após
apoio de todos foi dado início ao Projeto. Salienta que o mercado profissional farmacêu co é muito
amplo  e  está  crescendo  muito  nos  úl mos  anos,  na  região  sul  e  a  expansão  no  número  de
estabelecimento de saúde requer um profissional farmacêu co. A formação profissional farmacêu co
com perfil  generalista,  humanista,  crí co, reflexivo e empreendedor por meio do ensino, pesquisa e
extensão,  qualificado para o exercício da profissão nos eixos de cuidado em saúde,  de tecnologia e
inovação em saúde e de gestão em saúde. A formação estará alicerçada na é ca e na compreensão da
realidade social,  cultural  e  econômica do seu meio,  dirigindo sua atuação para  a transformação da
realidade em bene cio da sociedade. Após o Senhor Diretor coloca em discussão o Professor Zhang
parabeniza o Prof. Pedro e a Prof. Ivy salienta que o projeto foi muito bem elaborado e jus ficado de
grande relevância tanto para a graduação como para  pós-graduação, será de extrema importância para
a Faculdade de Medicina e região. O Professor Scaini,  o  Professor Cláudio e o Professor Alessandro
parabenizam o grupo envolvido. A Professora Daniela Coordenadora da AICB parabeniza o trabalho dos
Professores  Pedro  e  Ivy,  o  Projeto  só  vem a acrescentar  para  Faculdade  de  Medicina.  O  Professor
Obirajara em quanto Direção da Faculdade de Medicina parabeniza os envolvidos no Projeto. Após a
apresentação  do  Projeto  o  Senhor  Diretor  colocou  em  votação  Projeto  Pedagógico,  não  havendo
manifestações foi aprovado por unanimidade, sendo parabenizado por todos os conselheiros. Segundo
Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 06/2020 da reunião ordinária realizada em 03/06/2020. Tendo
em vista a ata fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, o Senhor Presidente perguntou
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aos presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa ata. O Professor Zhang solicitou correção
no Oitavo assunto da Ata. Onde se lê: O Prof. Zhang fala que par cipou da úl ma reunião com a Reitoria
para ajudar estabelecer um plano seguro e gradual para retomadas das a vidades na FURG". Leia-se: O
Professor  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". Realizada a correção a Ata 06/2020 foi
colocada em votação, sendo aprovada.  Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação em “Ad Referendum” do
Projeto de Ensino – 1459 – através Memorando FAMED 130/2020. Título do Projeto: Apoio tecnológico
para discentes e docentes do curso de medicina. Obje vo Geral: Obje vamos que os tutores ajudem no
processo de matrícula; rar as dúvidas dos alunos e professores em relação a retomada das a vidades;
ajudar os alunos e professores a entender os meios que serão usados na comunicação on-line; auxiliar
os alunos e os professores no AVA Moodle. Coordenadora Professora Carla Vitola Gonçalves. Após a
leitura, o senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o Projeto de
Ensino  foi  colocado  em  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Quarto  Assunto  da  Pauta:
Aprovação do Projeto de Ensino nº 67. Título: Programa de Tutoria no Processo Ensino-Aprendizagem
em Cardiologia durante a Graduação Médica. Obje vo Geral: Reduzir as taxas de infrequência nas aulas
prá cas de cardiologia e auxiliar na tarefa de tornar mais homogêneo o aprendizado em cardiologia do
3º  ano  refle ndo  na  redução  nos  índices  de  desvio-padrão  das  notas  nas  a vidades  prá cas.
Coordenador do Projeto:  Professor Felipe da Silva Paulitsch. Parecer da Comissão: O Projeto de Ensino
“Programa de tutoria no processo ensino - aprendizagem em cardiologia durante a graduação medica”,
sob orientação do Prof (a). Felipe da Silva Paulitsch, com início em 01/02/2019 e duração con nua, sem
recursos  financeiros  e  conta  com  a  atuação  de  02  alunos  não  bolsistas.  Consideramos  o  projeto
adequado e exequível. Sugerimos que o professor seja orientado a executar as tarefas de forma remota.
Relator Prof. Alessandro Menezes de Oliveira. Após a leitura, o senhor Presidente colocou o assunto em
discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer do Relator foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade.  Quinto Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Extensão nº
1105. Título: Microbiologia na Escola, porque o essencial é invisível aos olhos. Obje vo Geral: Promover
a divulgação e o interesse, através de ferramentas lúdicas e prá cas, pela ciência e suas aplicações na
educação  básica,  especialmente,  aquelas  relacionadas  à  microbiologia.  Coordenadora  do  Projeto:
Professora  Daniela  Fernandes  Ramos  Soares.  Parecer  da  Comissão:  O  Projeto  de  Extensão
“Microbiologia na Escola, porque o essencial é invisível aos olhos”, sob Coordenação da Profa. Daniela
Fernandes Ramos Soares, que terá início em 01/08/2020 e trata-se de um projeto con nuo e  sem
recursos financeiros. Após a análise, consideramos o projeto adequado e exequível. Atenciosamente,
Comissão de Extensão Fabiane de Aguiar Ga  Luciana Farias Costa de Avila Nicolle Barnes da Silveira.
Após a leitura, o senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse
respeito,  o  parecer  da  Comissão  de  Extensão  foi  colocado  em  votação,  sendo  aprovado  por
unanimidade. Sexto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão nº 1187. Título: II Simpósio
Rio-grandino  de  Imagenologia.  Obje vo Geral:  O intuito  do  Simpósio  é  contribuir  na  formação  do
conhecimento nessa fase primordial de  evolução acadêmica,  aproximando e tornando mais claros e
compreensíveis  os exames de imagem no momento do aprendizado prá co;  também busca agregar
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novos conhecimentos aos profissionais já formados que atuam constantemente com o diagnós co por
exames de imagem. Um assunto que terá destaque nas discussões do Simpósio diz respeito a solicitação
dos exames de imagem, aprimorando o conhecimento básico de como e quando solicitá-los, visto que
os alunos e os profissionais estão inseridos no sistema público de saúde, cujos recursos são finitos e
saber administrá-los é uma questão fundamental. Não menos importante, a interpretação dos exames
de  imagem terá  papel  central  neste  evento,  dado  que  a  base  técnico  cien fica  é  essencial  para  a
aplicação dos aprendizados na atuação prá ca.  Coordenadora do Projeto: Professora Isabel Cris na de
Oliveira  Ne o.  Parecer  da  Comissão: Enviamos,  para  apreciação  por  este  Conselho,  o  Projeto  de
Extensão  “II  Simpósio  Rio-grandino de Imagenologia”,  sob Coordenação da Profa.  Isabel  Cris na de
Oliveira Ne o, que teve início em 11/02/2019 e encerrou-se em 12/05/2019, sem recursos financeiros.
Após  a  análise,  consideramos  o  projeto  adequado  e  exequível.  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. Não havendo manifestações a esse
respeito,  o  parecer  da  Comissão  de  Extensão  foi  colocado  em  votação,  sendo  aprovado  por
unanimidade. Sé mo Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Extensão nº 1192. Título: Vivências
em cirurgia O almológica. Obje vo Geral: O obje vo deste projeto é oportunizar aos alunos do curso
de Medicina da Furg o contato com cirurgias o almológicas. Coordenadora do Projeto: Professora Karen
Amaral Tavares Pinheiro. Parecer da Comissão: Enviamos, para apreciação por este Conselho, o Projeto
de Extensão “Vivências em Cirurgia O almológica”, sob Coordenação da Profa. Karen Amaral Tavares
Pinheiro, que teve início em 10/08/2018 e trata-se de um projeto con nuo, sem recursos financeiros.
Após  a  análise,  consideramos  o  projeto  adequado  e  exequível.  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. Não havendo manifestações a esse
respeito,  o  parecer  da  Comissão  de  Extensão  foi  colocado  em  votação,  sendo  aprovado  por
unanimidade.  Oitavo Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Extensão nº 329.  Título: Liga de
Educação  em  Saúde.  Obje vo  Geral:  Promover  a  reflexão  crí ca  sobre  a  realidade  de  saúde  de
comunidades e movimentos populares, ar culando a educação popular como elemento impulsionador
da construção de caminhos cria vos para novas  prá cas de saúde,  protagonizadas tanto no campo
popular  quanto  no dos  serviços  públicos  de  saúde.  Ampliar  as  prá cas  de  Gestão Par cipa va,  de
Par cipação  Popular  e  de  Educação  em Saúde  no  contexto  do  SUS.  Desenvolver  a  perspec va  da
educação  popular  como  elemento  teóricometodológico  na  formação  estudan l.  Coordenador   do
Projeto: Professor Tarso Pereira Teixeira. Parecer da Comissão: o Projeto de Extensão “Liga de Educação
em Saúde”, sob Coordenação do Prof. Tarso Pereira Teixeira, que teve início em 01/03/2018 e trata-se de
um projeto con nuo e sem recursos financeiros. Após a análise, consideramos o projeto adequado e
exequível. 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. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão de Extensão foi colocado
em  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Nono  Assunto  da  Pauta:  provação  do  Projeto  de
Extensão  nº  853.  Título:  Liga  Acadêmica  de  Cardiologia  Prof.  Marco  Aurélio  Fonseca  -  LAC/FURG.
Obje vo Geral:   A LAC visa cumprir obje vos de ensino,  pesquisa e extensão de forma integrada e
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complementar aos conteúdos abordados dentro da disciplina de Clínica Médica, na especialidade de
cardiologia.  Coordenador   do  Projeto:  Professor  Felipe  da  Silva  Paulitsch.  Parecer  da  Comissão:  O
Projeto  de  Extensão “Liga  Acadêmica de  Cardiologia  Prof.  Marco Aurélio  Fonseca -  LAC/FURG”,  sob
Coordenação do Prof. Felipe da Silva Paulitsch, que teve início em 02/01/2020 e trata-se de um projeto
con nuo e sem recursos financeiros. 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
Administradora Nicolle Barnes da Silveira. Após a leitura, o senhor Presidente colocou o assunto em
discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão de Extensão foi colocado
em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de
Extensão nº 960. Título: Promoção da saúde de gestantes/mães adolescentes e seus filhos no primeiro
ano de vida. Obje vo Geral: Promover a saúde sica e mental das adolescentes par cipantes do projeto
e de seus filhos. Coordenadora  do Projeto: Professora Lulie Rosane Odeh Susin. Parecer da Comissão:
Enviamos, para apreciação por este Conselho, o Projeto de Extensão “Promoção da saúde de gestantes/
mães adolescentes e seus filhos no primeiro ano de vida”, sob Coordenação da Profa. Lulie Rosane Odeh
Susin, que teve início em 08/04/2019 e data de fim em 31/07/2020. Após a análise, verificamos que o
projeto  possuía  bolsa  EPEC  prorrogada  e  foi  devolvido  para  ajuste  do  cronograma  conforme
prorrogação,  o que ocorreu  sem alterações na  finalidade  do projeto.  Sendo  assim, consideramos o
projeto adequado e exequível. Comissão de Extensão Professoras  Fabiane de Aguiar  Ga  e Luciana
Farias Costa de Avila e a Administradora Nicolle Barnes da Silveira. Não havendo manifestações a esse
respeito,  o  parecer  da  Comissão  de  Extensão  foi  colocado  em  votação,  sendo  aprovado  por
unanimidade.  Décimo Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa – 1315:  Título:
Ação de metabólitos de Lactobacillus acidophilus sobre Toxocara canis. Obje vo Geral:  Avaliar o efeito
larvicida  do  sobrenadante  do  probió co  Lactobacillus  acidophilus  ATCC  4356  em  camundongos
infectados por Toxocara canis.  Coordenadora do Projeto: Professora Luciana Farias da Costa de Avila.
Após análise a Comissão considerou o Projeto adequado. Relatoria Comissão de Pesquisa: Prof. Carlos
James  Scaini  (PPPCS),  Prof.  Dr.  Sílvio  Omar  Macedo  Prietsch  (PPG  Saúde Pública),  Lourdes  Helena
Rodrigues  Mar ns  (TAE  –  FAMED)  e  Jéssica  Rodrigues  Gomes  (Discente PPGSP).  Não  havendo
manifestações a esse  respeito,  o parecer da Comissão  de Pesquisa  foi  colocado em votação,  sendo
aprovado por unanimidade. Décimo Segundo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa  -
1314: Título: Avaliação do efeito do probió co Lactobacillus acidophilus sobre a intensidade de infecção
por Toxocara canis em camundongos obesos. Obje vo Geral: Avaliar o efeito do probió co Lactobacillus
acidophilus  em  camundongos  obesos  com  toxocaríase  visceral.  Coordenador  do  Projeto:  Professor
Carlos James Scaini.  Após análise a Comissão considerou o Projeto adequado.  Relatoria: Comissão de
Pesquisa: Prof. Carlos James Scaini (PPPCS), Prof. Dr. Sílvio Ornar Macedo Prietsch (PPG Saúde Pública),
Lourdes Helena Rodrigues Mar ns (TAE – FAMED) e Jéssica Rodrigues Gomes (Discente PPGSP).  Não
havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão de Pesquisa foi colocado em votação,
sendo  aprovado  por  unanimidade.  Décimo  Terceiro    Assunto  da  Pauta  :  Aprovação  do  Projeto  de
Pesquisa  - 1325:  Título: Avaliação in vitro e in vivo de moléculas sinté cas para o tratamento da
toxocaríase visceral. Obje vo Geral: Selecionar moléculas sinté cas como candidatas a novos fármacos
para o tratamento da toxocaríase visceral. Coordenador do Projeto: Professor Carlos James Scaini. Após
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análise a Comissão considerou o Projeto adequado. Relatoria: Comissão de Pesquisa: Prof. Carlos James
Scaini (PPPCS),  Prof. Dr. Sílvio Ornar Macedo Prietsch (PPG Saúde Pública), Lourdes Helena Rodrigues
Mar ns (TAE – FAMED) e Jéssica Rodrigues Gomes (Discente PPGSP). Não havendo manifestações a esse
respeito,  o  parecer  da  Comissão  de  Pesquisa  foi  colocado  em  votação,  sendo  aprovado  por
unanimidade.  Décimo Quarto    Assunto da Pauta  :  Aprovação do Projeto de Pesquisa – 1304:  Título:
Soroprevalência  para  Toxocara  SPP.  em  pacientes  infectados  por  HIV  atendidos  em  um  Hospital
Universitário do Sul /Brasil, e fatores de risco associados.  Obje vo Geral: Inves gar a soroprevalência
para Toxocara SPP. em pacientes infectados por HIV atendidos no Hospital Universitário do Rio Grande,
Rio Grande do Sul, Brasil, e fatores de risco associados. Coordenador do Projeto: Professor Carlos James
Scaini.   Após análise a Comissão considerou o Projeto adequado. Relatoria: Comissão de Pesquisa: Prof.
Carlos James Scaini (PPPCS), Prof. Dr. Sílvio Ornar Macedo Prietsch (PPG Saúde Pública), Lourdes Helena
Rodrigues  Mar ns  (TAE  –  FAMED)  e  Jéssica Rodrigues  Gomes  (Discente  PPGSP). Não  havendo
manifestações a esse  respeito,  o parecer da Comissão  de Pesquisa  foi  colocado em votação,  sendo
aprovado por unanimidade.  Décimo Quinto    Assunto da Pauta  :  Aprovação do Projeto de Pesquisa –
1422:  Título:  Iden ficação de Cryptosporidium SPP,  com potencial zoonó co, em amostras fecais  de
mamíferos, aves e répteis atendidos em um núcleo de reabilitação da fauna silvestre no Sul do Brasil.
Obje vo  Geral: Determinar  a  prevalência  de  Cryptosporidium  SPP  em  mamíferos,  aves  e  répteis
man dos em um núcleo de reabilitação da fauna silvestre no Sul do Brasil.  Coordenador do Projeto:
Professor  Carlos  James Scaini.  O coordenador  do  projeto  inseriu  algumas informações básicas  e  de
equipe no projeto, com nova submissão. PESQ – 1211-Aguardando aprovação da FAMED. Este projeto
foi aprovado na reunião do Conselho da FAMED, mas sofreu algumas alterações de equipe e área de
conhecimento CNPq. Alterações realizadas pelo autor do projeto. Após análise a Comissão considerou o
Projeto adequado.  Relatoria: Comissão de Pesquisa: Prof. Carlos James Scaini (PPPCS),  Prof. Dr. Sílvio
Omar Macedo Prietsch (PPG Saúde Pública), Lourdes Helena Rodrigues Mar ns (TAE – FAMED) e Jéssica
Rodrigues Gomes (Discente PPGSP).  Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão
de Pesquisa foi  colocado em votação,  sendo aprovado por unanimidade.  Décimo Sexto    Assunto da  
Pauta:  Aprovação  do  Relatório  do  Projeto  de  Ensino  1172:  Título  do  Projeto:   “I  Curso  de
An microbianos na Prá ca Médica”,  sob orientação do Professor  Hugo Cataud Pacheco Pereira,  foi
realizado do período 30/09/19 a 13/11/2019, com/sem recursos financeiros e conta com a atuação de 0
bolsista. Parecer da Comissão de Ensino: Considero o relatório adequado. O I Curso de An microbiano
na  Prá ca  Médica  foi  uma  inicia va  que  reuniu  vários  estudantes  da  Medicina  e  professores  de
diferentes áreas, a fim de permi r discussões e reflexões sobre o uso desta classe de medicamentos, a
qual  possui  peculiaridades  que podem repercu r  nega vamente para  o  sistema de  saúde  e para  a
manutenção da qualidade de vida da população. Desta forma, ressalto a importância deste po de ação
de ensino e do quanto podem ser impactantes para o amadurecimento dos alunos. Sendo assim, meu
parecer é favorável e, na expecta va de que aconteçam muitas outras ações como está ao longo dos
anos na FAMED.  Relatora Professora Daniela Fernandes Ramos Soares.  Não havendo manifestações o
Parecer da Comissão de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo
Sé mo    Assunto  da  Pauta  :  Aprovação da  solicitação  de  trabalho voluntário  do  Pesquisador  Ozeia
Simões  Franco.  Conforme  solicitação  da  Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Saúde
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Pública, através do De-Para 15/2020 e a Ata 08/2019 do PPG em Saúde Pública. Período de atuação do
Pesquisador  de  04/12/2019  a  31/12/2020.  O  supervisor  será  o  Professor  Linjie  Zhang.  Área  de
Concentração será Saúde Materno-infan l, Pediatria e Pneumologia.  Plano de A vidades: Colaboração
em trabalhos e projetos aos quais seja designado, Revisão de literatura, Redação de ar gos cien ficos,
Coleta de dados,  Organização de bancos de dados,  Análises esta s cas, Treinamento de bolsistas e
Elaboração  do  relatório  final  das  a vidades.  O Professor  Zhang  fala  que  o  Pesquisador  já  vem
trabalhando  voluntariamente  no  Programa.  Senhor  Diretor  colocou  o  assunto  em  discussão,  não
havendo manifestações a  solicitação de trabalho voluntário do  Pesquisador Ozeia Simões Franco, foi
aprovado por unanimidade.  Décimo Oitavo    Assunto da Pauta  :  Aprovação do Plano de Con ngência,
Relatórios de a vidades da Faculdade de Medicina – FAMED, referente ao mês de maio/2020,  no
período de con ngenciamento de a vidades em decorrência da pandemia do Coronavírus: O Professor
Obirajara fala que cada Área elaborou seus relatórios e enviado a Direção. O nosso segundo relatório foi
referente ao mês de maio, enviamos a todos os docentes para revisão e sugestões. Direção enviou ao
Comitê  da  Universidade,  sempre  que  necessário  serão  realizados  periodicamente  atualizações.  O
Relatório  precisa  ser  aprovados pelo  Comitê de Monitoramento do Coronavírus (COVID-19),  após o
envio do relatório,  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. Periodicamente
encaminhamos atualizações  ao Comitê da Universidade.   Em votação do Relatório  de  a vidades da
Faculdade de Medicina, referente ao mês de maio/2020, aprovado por unanimidade.  Décimo Primeiro
Assunto da Pauta: Assuntos Gerais: 1) Professora Carla faz algumas colocações: Informa que no úl mo
mês  as  a vidades  foram  muita  extensas,   acesso  ao  AVA,  Reuniões  com  a  PROGRAD  e  com  os
Coordenadores de Curso. No dia 14/07 veio a primeira live apresentando o próprio Ambiente Virtual de
Aprendizagem AVA/FURG, sendo discu do as a vidades remotas na Universidade. A Professora Carla
fala do abandono por parte da PROGRAD com o Curso de Medicina,  a dificuldade é geral  entre os
professores  na  u lização  da  plataforma.  O  assunto  foi  pauta  da  úl ma  reunião  do  NDE.  Após  as
colocações  da  Professora  Carla  e  manifestações  dos  Conselheiros  foi  aprovado  convidar  para  uma
reunião a Professora Simone Barreto Anadon, Diretora Pedagógica – PROGRAD e o Professor Valmir
Heckler Secretário de Educação a Distância, para conversar exclusivamente com os professores do Curso
de Medicina e orientá-los sobre a construção de a vidades na plataforma AVA Moodle. Precisamos de
ensinamentos quanto a forma de inserir disciplinas na plataforma AVA Moodle,  como fazer aulas  e
colocar no AVA Moodle, se é possível gravar áudio das aulas, quais formas de avaliação estão disponíveis
no  AVA  Moodle,  entre  outras  dúvidas.  A  Conselheira  Hingrid  fala  da  dificuldade  das  informações
chegarem aos alunos. A Professora Lulie e a Administradora Nicolle  falam que o momento é muito di cil
e as informações aos alunos são passadas pelo canal oficial o e-mail da Secretaria do Curso de Medicina.
2) Regimento  da  Faculdade  de  Medicina:  a  Administradora  Nicolle  informa  que  a  Comissão  do
Regimento foi revisado e será enviado por e-mail a todas as áreas para manifestações e após aprovação
no  Conselho  da  Unidade  e  após  enviar  para  aprovação  no  Conselho  Universitário.  3) Férias  de
Servidores:  O Professor Obirajara informa que recebemos Mem. Circ. 5/2020 – PROGEP, referente a
orientações quanto as férias de servidores agendadas automa camente pelo sistema FURG, a par r de
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31 de dezembro, referente ao período de 2019.  4) Troca de Lotação da servidora Rosemarlei Quincozes.
O Senhor Diretor informa que recebeu da CPOSS/PROGEP o Processo 23116.000615 /2020-96, referente
a solicitação de troca de lotação da servidora do Hospital Universitário para a Faculdade de Medicina,
por  mo vo  de  saúde  da  servidora.  Após  reunião  da  Área  Interdisciplinar  de  Ciências  Biomédicas,
realizada  no  dia  21  de  julho  de  2020,  recebemos  a  manifestação  favorável  da  Área  em receber  a
Servidora. 5) Contratação Prof. Subs tuto. O Professor Obirajara informa em reunião na Reitoria com os
Diretores a informação que tem possibilidade de realização de seleção para contratação de Professor
Subs tuto,  nos próximos dias receberemos novas norma vas  para contração de Professora Subs tuto.
6)     Indicação um representante para Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem. O Professor
Obirjara informa que recebemos solicitação da Escola de Enfermagem, para subs tuição da Professora
Regina Maria Carvalho Gonçalves, por mo vo de aposentadoria. Precisamos indicar  um outro professor
para compor o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem. É necessário que o indicado seja
docente do Curso de Enfermagem.   7) O Professor Obirajara lembra a todos os conselheiros que em
outubro será realizada a  consulta de opinião para Reitoria e após será realizada a consulta para Direção
e Coordenação do Curso de Medicina.  Não havendo mais nada a tratar, às doze horas e quinze 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.
 

Prof. Dr. Obirajara Rodrigues
Diretor da Faculdade de Medicina

Laureci da Costa
Secretaria da Faculdade de Medicina


