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ATA 009/2019 

 
Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos reuniu-se 
ordinariamente, na sala de reuniões da FAMED 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:  Lulie Rosane Odeh Susin (Vice-Diretora da Faculdade de Medicina), Carla Vitola Gonçalves 
(Coordenadora do Curso de Medicina), Pedro Eduardo Almeida da Silva (Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde), Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti (Coordenadora Docente da Área 
Interdisciplinar de Ciências Biomédicas), Claudio 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), Marcia da Graça Marques Medeiros (Representante 
dos Técnicos Administrativos em Educação), Gabriel Baracy Klafke (Representante dos Técnicos 
Administrativos em Educação), Ana Julia Reis (Representante Discente da Pós-Graduação) e Nicolle Barnes 
da Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina).  O Senhor presidente agradece a presença de todos 
a seguir colocou em discussão o assunto da pauta como segue: Primeiro Assunto da Pauta: Participação da 
Secretaria Integrada de Gestão Ambiental – SIGA. Apresentação “Situação atual e iniciativas do SGA-FURG 
para 2019”.  Dr. Danilo Giroldo - Presidente Comitê Diretor SGA, Dr. Cleber Palma Silva - Secretário de 
Gestão Ambiental – SIGA e Dr. Daniel Pereira da Costa - Coordenação de Gestão Ambiental – 
CGA/PROINFRA.   O Professor Cleber começa reunião falando da proposta de Política e o Sistema de Gestão 
Ambiental no período de 2019 – 2022.  Institucionalização do SGA-FURG.  2012 – Coordenação de Gestão 
Ambiental (CGA-PROINFRA), 2013 – Comissão Temporária de Gestão Ambiental (CTGA), 2014 – Res. 32/14 
– CONSUN – Política Ambiental e SGA, 2015 – Del. 113/2015 -  COEPEA – Regulamentação do SGA e em 
2016 – Implantação da SIGA. Atividades da CGA:  Ações no Projeto de Compensação Ambiental; Plantio de 
espécies nativas alinhado ao projeto de arborização para o Campus Carreiros; Erradicação de Pinus e outras 
espécies exóticas existentes no campus; Assessoria na identificação de critérios e práticas ambientais nos 
processos da FURG; Auxílio e elaboração de documentação técnica em licitações para contratação de 
serviços e aquisição de materiais. Capacitações relacionadas ao tema.  Compete a SIGA.   Próximas 
Atividades do SGA para I/2019: I Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade (I SeMeiA – FURG), entre 3 
a 7/06 (dia 05 é o dia Internacional do Meio Ambiente). Desenvolver atividades relativas a proteção ao 
meio ambiente. Incorporação do III Fórum Ambiental.  Curso de Atualização dos AGAs. Oferecido pela SIGA 
e PROGEP (Formação continuada) nos meses de maio e junho (40h) e finalizando na I SeMeiA (III Fórum 
Ambiental).  Cada unidade será convidada a colaborar com a programação através: Oferecimento de 
atividades ligadas ao tema (oficinas, palestras, rodas, etc).  Segundo Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 
05/2019 da reunião Ordinária realizada em 04/04/2019; Tendo em vista a ata fora disponibilizada 
antecipadamente aos conselheiros, o Senhor Presidente perguntou aos presentes se havia alguma 
manifestação a respeito dessa ata. Não havendo manifestações a ata 05/2019 foi colocada em votação 
sendo aprovada por unanimidade. Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 06/2019 da reunião 
Extraordinária realizada em 04/04/2019. 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 Alessandro solicita alteração na presidência da Banca do Concurso.  Realizada as correções 
solicitadas pelo Professor Alessandro e não havendo mais nenhuma manifestação a ata 06/2018 foi 
aprovada.  Quarto Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 07/2019 da reunião Extraordinária realizada em 
08/04/2019. Tendo em vista a ata fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, o Senhor 
Presidente informa que o Professor Cláudio solicitou retificação em sua fala, realizada as correções 
solicitadas pelo Professor Cláudio e não havendo mais nenhuma manifestação a ata 07/2019 foi aprovada 
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com uma abstenção do Prof. Pedro.  Quinto Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 08/2019 da reunião 
Extraordinária realizada em 02/05/2019. Tendo em vista a ata fora disponibilizada antecipadamente aos 
conselheiros, o Senhor Presidente perguntou aos presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa 
ata. Não havendo manifestações a ata 08/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. 
Sexto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino – 1030 – Título: Liga Acadêmica de Pneumologia 
e Cirurgia Torácica Prof. Luis S. Halty.  Objetivo Geral: Na área de ensino são objetivos da Liga: I – promover 
atividades que contemplem necessidades de conhecimento dos acadêmicos, sobre temas de interesse 
geral, baseadas no perfil de nossa sociedade e sempre norteadas pelos princípios éticos. Na área de 
pesquisa são objetivos da Liga: I – desenvolver trabalhos científicos no intuito de promover pesquisas que 
visem aprimorar técnicas de procedimento e abordagem dos seus objetivos e II – produzir projetos de 
pesquisa que possam contribuir para o desenvolvimento dos seus membros. Na área de extensão são 
objetivos da Liga: I – proporcionar aos seus integrantes a participação em atividades assistenciais na 
comunidade; II – possibilitar a capacitação de seus integrantes com relação às questões exigidas pelo 
assunto; III – estender o conhecimento de sua área de atuação aos demais estudantes de outras áreas não 
associados à Liga por meio de cursos, palestras, simpósios e jornadas; IV – promover atividades educativas, 
preventivas e assistenciais na comunidade; VI – promover intercâmbio entre as demais ligas. Coordenador 
do Projeto:  Professor Miguel Ângelo Martins de Castro Júnior.  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.Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino – 1046 - Título:  
Liga Acadêmica de Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo - LACCAD / FURG. Objetivo Geral: 1 – Ampliar o 
compartilhamento do conhecimento científico em Gastroenterologia de forma interdisciplinar, com foco 
em Clínica, Cirurgia e Fisiopatologia; 2 - Usar de atividades de extensão para promover a educação em 
saúde para a população em geral e portadores de doenças gastroenterológicas. Coordenador do Projeto:  
Professor José Salomão Júnior.  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. 
Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino – 1074   - Título: Avaliação da satisfação de 
usuários da Atenção Básica portadores de hipertensão e diabetes. Objetivo Geral: identificar a satisfação 
dos usuários hipertensos e diabéticos com o cuidado prestado na Atenção Básica, considerando que a 
avaliação da satisfação destes usuários é um indicador da qualidade dos serviços de saúde, e que estes 
dados podem auxiliar no planejamento e reorganização do processo de trabalho, propiciando assim 
avanços na qualidade do cuidado prestado na rede básica de saúde.   Coordenadora do Projeto: Professora 
Mirelle de Oliveira Saes. 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. Nono 
Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino – 1081 - Título: Monitoria de Relação Médica. Objetivo 
Geral:  A Monitoria da ACI (Atividade Curricular Integrada) Relação Médica objetiva reforçar conceitos, 
atitudes e habilidades necessárias ao profissional médico para relacionar - se com as pessoas a serem 
atendidas, suas doenças ou riscos de adoecimento, suas experiências de doença, e os seus contextos 
familiares e sociais. Coordenador do Projeto: Professor Anderson Souza Silva. 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. Décimo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de 
Pesquisa - 903 - Título: Análise da Dinâmica de Transmissão e Do Perfil De Resistência Aos Antimicrobianos 
De Isolados De Mycobacterium tuberculosis Provenientes de Pessoas Privadas de Liberdade do Rio Grande 
do Sul. Objevtio Geral:  Analisar a dinâmica de transmissão e o perfil de resistência aos antimicrobianos de 
isolados de Mycobacterium tuberculosis provenientes de pessoas privadas de liberdade do estado do Rio 
Grande do Sul.  Coordenador do Projeto: Professor Pedro Eduardo Almeida da Silva.  Após a leitura, o 
senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de Pesquisa foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação 
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do Projeto de Pesquisa – Título:  Incapacidade Funcional em Idosos da área rural do município do Rio 
Grande, RS.   Objetivo Geral:  Estimar a prevalência e os fatores associados à incapacidade funcional para 
atividades básicas e instrumentais da vida diária em idosos.   Coordenador do Projeto: Professor Rodrigo 
Dalke Meucci. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 
manifestações o projeto de Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo 
Segundo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa – 946 - Título: prevalência de vírus 
moduladores da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana em pacientes infectados por diferentes 
subtipos e associação com a evolução da doença. Objetivo Geral: Identificar a prevalência do HPgV, TTV, 
HSV-1 e HSV-2, HCMV e HPV em pacientes HIV-1 positivos de diferentes subtipos, atendidos em um 
Hospital Universitário no extremo Sul do Brasil, bem como, verificar as associações existentes entre estes 
agentes virais na evolução da infecção pelo HIV – 1. Coordenador do Projeto: Professora Ana Maria Barral 
de Martinez. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 
manifestações o projeto de Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo 
Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa - 964 -  Título:   Detecção e diagnóstico 
molecular de Toxocara spp. e Toxoplasma gondii em placentas humanas. Objetivo Geral:  Investigar a 
transmissão vertical de Toxoplasma gondii e Toxocara canis em parturientes atendidas no Hospital 
Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.  Coordenador do Projeto: Professor Carlos James Scain.  Após a 
leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de 
Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo Quarto Assunto da Pauta: 
Aprovação do Projeto de Pesquisa - 971 -  Título:  Associação entre dispensação de antimicrobianos e 
resistência bacteriana em infecções relacionadas à assistência à saúde na unidade de terapia intensiva do 
Hospital Universitário – FURG. Objetivo Geral:  Avaliar a associação entre administração de antimicrobianos 
com a resistência bacteriana em infecções relacionadas à assistência à saúde na unidade de terapia 
intensiva geral do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Junior - FURG, no período de janeiro de 
2017 a dezembro de 2018.  Coordenadora do Projeto: Professora Andrea Von Groll. Após a leitura, o senhor 
presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de Pesquisa foi colocado 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo Quinto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto 
de Extensão – 1017 - Título:   Simpósio Saúde, Educação e Direitos Humanos: Desafios do Processo 
Transexualizador. Objetivo Geral: O objetivo do evento é promover discussões acerca da saúde integral da 
população trans, colaborando assim para a promoção dos direitos humanos e da educação popular em 
saúde, no que tange o Processo transexualizador. Coordenador do Projeto: Professor Obirajara Rodrigues. 
Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto 
de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo Sexto Assunto da Pauta: 
Aprovação do Projeto de Extensão – 1027   - Título: Liga Acadêmica de Pediatria - LAPe FURG - 2017. 
Objetivo Geral: Ampliar o conhecimento na área da atuação do pediatra.  Coordenadora do Projeto: 
Professora Luciana Baldino Lages. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não 
havendo manifestações o projeto de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Décimo Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão -  1030 - Título:  Doação de Órgãos 
nas Escolas de Ensino Fundamental.  Objetivo Geral:  Aumentar o conhecimento da população sobre morte 
encefálica e doação de órgãos. Coordenadora do Projeto: Professora Alessandra Coelho Dziekaniak. Após 
uma ampla discussão foi sugerido alteração do Título do Projeto. Logo após o senhor presidente colocou o 
assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de Extensão foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Décimo Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão -  850   
Título: Liga Interdisciplinar de Cirurgia 2019. Objetivo Geral:  Despertar o interesse para a prática cirúrgica 
e a abordagem como promotor da saúde integral do ser humano, no processo de formação e atuação dos 
profissionais da saúde, engajando universitários e docentes envolvidos com a sociedade, mediados por uma 
relação bidirecional de mútuo desenvolvimento. Coordenador do Projeto: Professor Luciano Zogbi Dias.  
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Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto 
de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo Nono Assunto da Pauta: 
Aprovação do Projeto de Extensão -  853 -  Título:  Liga Acadêmica de Cardiologia Prof Marco Aurelio 
Fonseca -  LAC/FURG. Objetivo Geral:  A LAC visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão de 
forma integrada e complementar aos conteúdos abordados dentro da disciplina de Clínica Médica, na 
especialidade de cardiologia. Coordenador do Projeto: Professor Felipe da Silva Paulitsch. Após a leitura, o 
senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de Extensão foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo Assunto da Pauta: Aprovação do 
Projeto de Extensão - 872 - Título: Liga Acadêmica de Clínica Médica – LACM/FURG.  Objetivo Geral: A 
LACM visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada e complementar aos 
conteúdos abordados dentro disciplina de Clínica Médica.  Coordenador do Projeto: Professor Hugo Cataud 
Pacheco Pereira. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 
manifestações o projeto de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo 
Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão   - 891 - Título: Liga Acadêmica de 
Psiquiatria 2019– Objetivo Geral:   O maior objetivo das atividades da LIGA, será o aprimoramento e a 
difusão dos conhecimentos da área de Psiquiatria.  Coordenador do Projeto:  Professor Lino Marcos 
Zanatta. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o 
projeto de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo Segundo 
Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão   -  920 -  Título: Liga Acadêmica de Pediatria – LAPe - 
2019. Objetivo Geral: Ampliar o conhecimento na área da atuação do pediatra. Coordenadora do Projeto: 
Professora Luciana Baldino Lages. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não 
havendo manifestações o projeto de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Vigésimo Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão - 960 – Título: Promoção da saúde 
de gestantes/mães adolescentes e seus filhos no primeiro ano de vida.  Objetivo Geral: Promover a saúde 
física e mental das adolescentes participantes do projeto e de seus filhos. Coordenadora do Projeto:  
Professora Lulie Rosane Odeh Susin.  Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. 
Não havendo manifestações o projeto de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Vigésimo Quarto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão – 968 – Título: 
Vittalle – Revista de Ciências da Saúde. Objetivo Geral: Aumentar a qualidade, visibilidade e divulgação 
científica da Vittalle – Revista de Ciências da Saúde. Coordenadora do Projeto: Professora Mariana Appel 
Hort. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o 
projeto de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo Quinto Assunto 
da Pauta: Aprovação de Relatório final Projeto de Extensão: “Ad Referendum” Título do Projeto: 
Promoção da Saúde de Gestantes / Mães adolescentes e seus filhos no primeiro ano de vida.  Atividades 
desenvolvidas: Atendimento ambulatorial das crianças às segundas e quartas-feiras das 13:00 às 13:30 e 
nas quartas das 17:00 às 18:30, ao longo do ano, no ambulatório de Pediatria do HU. Reunião pré-consulta 
obstétrica (Sala de Espera) com as adolescentes gestantes no ambulatório de pré-natal do HU das 13 às 
13:30 às quartas, ao longo do ano. Atendimento individualizado com psicóloga, assistente social e 
nutricionista, semanalmente, conforme demanda. Os acadêmicos envolvidos no projeto acompanham 
todas as atividades realizadas. Coordenadora do Projeto:  Professora Lulie Rosane Odeh Susin. Após a 
leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o Relatório do 
Projeto de Extensão foi Colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo Sexto Assunto 
da Pauta: Aprovação de Relatório Parcial Projeto de Extensão:  Título do Projeto: Doenças Fúngicas na 
Saúde Pública:  Durante o ano de 2018, as atividades realizadas junto ao projeto referiram-se a duas 
principais linhas de atuação:  Prestação de serviço de diagnóstico micológico (com realização de exame 
micológico direto e cultivo micológico e/ou teste de sensibilidade in vitro): Para pacientes do HU-FURG: 
cerca de 450 amostras clínicas de pacientes atendidos/internados no HU-FURG foram processadas no 
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laboratório de micologia durante o ano de 2018. Destas, 63% referentes à suspeita de doenças fúngicas 
invasivas e sistêmicas, e 37% às micoses superficiais e cutâneas. Os laudos foram emitidos eletronicamente 
(via sistemas.hu.furg.br) para os médicos responsáveis. Para animais com suspeita de esporotricose: cerca 
de 200 amostras clínicas de animais (cães e gatos) foram processadas, com laudo encaminhado via email 
para os médicos veterinários responsáveis pelos casos clínicos.  Educação em saúde. Ações de capacitação: 
duas ações de capacitação sobre a Esporotricose Humana e Zoonótica foram realizadas no segundo 
semestre de 2018. Os eventos ocorreram nos dias 09/11 e 21/11 no Campus Saúde da FURG, e contaram 
com a participação de 60 profissionais da saúde, incluindo médicos (n=18) e enfermeiros (n=23), 
contemplando 20 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do município, e médicos veterinários 
(n=19). Nas ações, além das palestras abordando o panorama atual em nível nacional e regional da 
enfermidade, foram propostas e discutidas estratégias para melhoria no acesso ao diagnóstico dos 
pacientes, bem como estratégias de enfrentamento e controle do problema. As palestras foram proferidas 
pelas professoras Melissa Orzechowski Xavier e Rossana Patricia Basso da FAMED-FURG e pela médica 
Shirlei Cardone da Vigilência Epidemiológica da SMS. Os profissionais foram capacitados quanto ao tema e 
instigados a servirem de multiplicadores da informação. Foi reafirmada a estruturação da rede de 
atendimento dos casos zoonóticos de esporotricose, a importância da confirmação diagnóstica e da 
notificação junto a vigilância epidemiológica do município para continuidade das ações. Elaboração e 
distribuição de material informativo/educativo Folder, cartaz e história em quadrinhos (Fig. 1-3) foram 
elaborados e distribuídos nos eventos descritos acima, para serem disponibilizados à comunidade nas UBS 
e nos estabelecimentos veterinários, bem como nas dependências do campus saúde. O material elaborado 
aborda a importância da esporotricose zoonótica em nossa região com uma linguagem clara e acessível, e 
contém informações de base sobre a doença, medidas de controle, prevenção e diagnóstico, curiosidades e 
orientações, no intuito de promover educação em saúde, auxiliando no empoderamento da população 
quanto a essa problemática de saúde pública.  Coordenadora Professora Melissa Orzechowski Xavier.  Após 
a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o Relatório do 
Projeto de Extensão foi Colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo Sétimo Assunto 
da Pauta: Aprovação de Relatório Final Projeto de Extensão:  Título do Projeto: Liga Acadêmica de 
Pediatria – LAPe – FURG – 2017.  Atividades desenvolvidas: Reuniões / Aulas / Palestras, mensalmente, por 
professores da Faculdade de Medicina e/ou convidados. Projetos de Educação em Saúde para a 
Comunidade de nossa de cidade (grupo de gestantes).  Alunos da FAMED-FURG (ligantes e comunidade 
acadêmica) e gestantes assistidas pelo grupo. Participação na V Jornada Gaúcha das Ligas Gaúchas da Ligas 
de Pediatria.  Coordenadora:  Professora Luciana Baldino Lages. Após a leitura, o senhor presidente colocou 
o assunto em discussão. Não havendo manifestações o Relatório do Projeto de Extensão foi Colocado em 
votação sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório 
Final Projeto de Extensão:  Título do Projeto: Liga Acadêmica de Pediatria – LAPe – FURG – 2018.  
Atividades desenvolvidas: Reuniões / Aulas / Palestras, mensalmente, por professores da Faculdade de 
Medicina e/ou convidados. Projetos de Educação em Saúde para a Comunidade de nossa de cidade (grupo 
de gestantes).  Alunos da FAMED-FURG (ligantes e comunidade acadêmica) e gestantes assistidas pelo 
grupo. Participação na VI Jornada Gaúcha das Ligas Gaúchas da Ligas de Pediatria.  Coordenadora:  
Professora Luciana Baldino Lages. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não 
havendo manifestações o Relatório do Projeto de Extensão foi Colocado em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Vigésimo Nono Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório Final Projeto de Extensão:  Título 
do Projeto:  Liga Acadêmica de Endocrinologia 2018. 1. Foram aprimorados os conhecimentos teóricos dos 
alunos participantes da liga de Endocrinologia (LAE) sobre doenças da área da Endocrinologia 
(epidemiologia, etiopatogenia, fatores de risco, manifestações clínicas, diagnóstico, complicações, 
comorbidades, tratamento e prevenção das complicações) em aulas teóricas quinzenais previamente 
programadas. 2. Cada acadêmico da LAE atendia em média seis pacientes por semana nos ambulatórios do 
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Centro Integrado de Diabetes (CID) Ala Azul do HU Dr. Miguel Riet Corrêa Jr sob orientação dos professores 
de Endocrinologia. A participação nos ambulatórios permitiu aperfeiçoamento na relação médico-paciente 
e maior aquisição de experiência na investigação e tratamento desses pacientes. 3. Os acadêmicos tiveram 
oportunidade de aprender sobre a coleta de dados epidemiológicos de pesquisa para elaboração do banco 
de dados dos pacientes do CID.  4. Foram desenvolvidas atividades de promoção e prevenção à saúde 
através das atividades práticas, além de articipação na organização de evento no Dia Mundial do Diabetes 
promovido pelo CID, conscientizando a população municipal em relação a importância da detecção e 
controle do Diabetes Mellitus, prevenindo então a ocorrência de complicações agudas e crônicas do 
Diabetes.  5. Em adição, os acadêmicos da liga participaram do congresso de endócrino regional 
“Endogaudério” em Pelotas em 2018 e apresentaram trabalho no Simpósio Internacional de 
Neuroendocrinologia (SINE) em São Paulo em 2018. 8. Foram realizados trabalhos de conscientização da 
população em relação as desordens endócrino-metabólicas.  Coordenadora do Projeto: Professora 
Margaret dos Santos Medeiros.  Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não 
havendo manifestações o Relatório do Projeto de Extensão foi Colocado em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Trigésimo Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório Projeto de Extensão:  Título do 
Projeto:   Primeiro Simpósio Rio Grandino de Hematologia. Foram realizadas aulas teóricas objetivando o 
aprendizado e reforço de conceitos sobre Hematologia Médica na prática clínica. Os professores discutiram 
as patologias prevalentes na prática clínica na área de Hematologia e suas repercussões clínicas. 
Coordenador do Projeto: Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira.  Após a leitura, o senhor presidente 
colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o Relatório do Projeto de Extensão foi 
Colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Trigésimo Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação 
de Relatório Projeto de Extensão Título do Projeto:   II Curso de Habilidades Médicas. Foram realizadas 
aulas teóricas e práticas objetivando a aprendizagem de procedimentos clínicos em urgência, emergência 
além de avaliação de exames básicos em diferentes contextos da clínica médica.  Coordenador do Projeto: 
Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira.  Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em 
discussão. Não havendo manifestações o Relatório do Projeto de Extensão foi Colocado em votação sendo 
aprovado por unanimidade. Trigésimo Segundo Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório Projeto de 
Extensão Título do Projeto: Título do Projeto: Plantões no Hospital Universitário Miguel Riet Correa Jr. 
HU/FURG e no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande pela Liga Acadêmica de Clínica Médica 
– LACM / FURG.  Coordenador do Projeto: Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira.  Após a leitura, o senhor 
presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o Relatório do Projeto de 
Extensão foi Colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Trigésimo Terceiro Assunto da Pauta: 
Aprovação de Relatório Projeto de Extensão:  Título do Projeto:   Curso de Eletrocardiograma. Atividades 
Desenvolvidas:  O Curso de Eletrocardiograma ocorreu entre os dias 8 de outubro de 2018 e 5 de novembro 
de 2018. Foi pensado a partir da necessidade de saber usar e interpretar essa ferramenta que tão comum 
na prática médica. O curso teve como objetivo propiciar aos acadêmicos do curso de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande e paticipantes do Programa de Residência em Anestesiologia do HU-
FURG o aprendizado e reforço de conceitos básicos em eletrocardiograma e sua correta interpretação em 
diferentes contextos da clínica médica através de aulas teórico-práticas. O curso foi realizado na Área 
acadêmica do Campus Saúde da Universidade Federal do Rio Grande, em cinco encontros teórico-praticos 
onde foram abordados conceitos básicos em eletrocardiografia, sobrecargas cárdicas, bloqueios cardíacos, 
infarto agudo do miocárdio e arritmias. Após os conteúdos teóricos de cada tema, foi feita uma discussão 
de casos e ao final exercícios para fixar o conteúdo. Além disso, foram enviadas via email atividades na 
forma de eletrocardiografias com os assuntos já abordados, que deviam ser estudadas fora do horário dos 
encontros e comentadas no encontro seguinte, visando que os participantes consigam consolidar os tópicos 
abordados. Objetivou-se instruir e qualificar os participantes para interpretar adequadamente um 
eletrocardiograma. Ao final do curso foi realizada uma avaliação com o objetivo de mensurar a evolução 
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dos participantes e o aproveitamento do curso. Coordenador do Projeto: Professor Felipe da Silva Paulitsch. 
Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o 
Relatório do Projeto de Extensão foi Colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Trigésimo 
Quarto Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório Projeto de Extensão:  Título do Projeto:  Liga 
Acadêmica de Anestesiologia e Dor (LAAD). Atividades Desenvolvidas:  A LAAD FURG é uma atividade criada 
a partir da iniciativa de acadêmicos do Curso de Medicina da FURG, sob a orientação e coordenação de 
Andrea Fogaça Soubhia. Deste modo, a LAAD surge para ofertar ferramentas e técnicas da Anestesiologia, 
contribuindo para que o discente olhe a grande foto e todas as nuances que essa enquadra o paciente, o 
processo do adoecer e o manejo da dor, visando proporcionar aos alunos o conhecimento mais 
aprofundado sobre a epidemiologia, fisiopatologia e manejo da dor, além do estudo da anestesiologia em 
seus mais diversos aspectos, principalmente no que se refere à interação com as demais especialidades 
médicas e aos procedimentos técnicos realizados pelos médicos anestesiologistas. A LAAD tem como 
objetivo introduzir ao acadêmico de medicina assuntos contemplados na área da Anestesiologia médica, de 
forma a estimular o interesse na área, assim como iniciação em pesquisas e atividades de extensão. Visa 
facilitar o entendimento das práticas mais comuns do profissional anestesiologista, de forma que estimule 
o maior conhecimento na área, proporcionando uma maior intimidade com o bloco cirúrgico desde o início 
de sua formação acadêmica. Temas como as bases daanestesia geral, tipos de anestesia, drogas utilizadas 
na prática anestésica, interrogatório pré-operatório do anestesiologista e monitorização do paciente 
anestesiado são geralmente abordados superficialmente e pouco compreendidos pelos estudantes de 
medicina, e por isso, serão abordados de forma objetiva e bastante prática. Objetivos específicos: 1) 
Antecipar e complementar a vivência teórico-prática dos alunos da graduação; 2) Organizar e auxiliar 
promoções de caráter científico e social que visem o aprimoramento daformação acadêmica; 3) Estimular a 
elaboração e apresentação de relatos de casos clínicos; 4) Promoção de palestras ordinárias com 
osdocentes orientadores da Liga, profissionais colaboradores ou convidados; 5) Desenvolver o hábito de 
observação, registro e a divulgação de informações coletadas; 6) Apoiar e participar de projetos de 
pesquisa que possam contribuir para o desenvolvimento científico; 7) Incentivo e suporte a participação de 
seus membros em equipes de pesquisa que atuem especificamente na área da Anestesiologia e em áreas 
correlatas, objetivando a iniciação ao método científico e a produção científica; 8) Contato com pacientes 
do Hospital Miguel Riet Correa Júnior; 9) Conhecimento da estrutura e funcionamento das cursos, 
palestras, jornadas, congressos, simpósios e outras atividades informativas relacionadas com as áreas de 
atuação de outras ligas acadêmicas. Visando o tripé ensino, pesquisa e extensão a LAAD objetivos temas 
como: 1) Pré-anestésico 2) Via aérea 3) Bloqueios e Neuroeixo 4) Anestesia geral 5) Bloqueios periféricos 6) 
Anestésicos intravenosos 7) Opioides e Bloqueadores neuro musculares 8) Anestésicos inalatórios 9) 
Anestésicos locais 10) SNC 11) SNA 12) Sistema Cardiovascular 13) Sistema Respiratório 14) Sistema Renal 
15) Sistema Endócrino 16) Complicações em Anestesia. Coordenadora do Projeto: Professora Andrea 
Fogaça Soubhia.  Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 
manifestações o Relatório do Projeto de Extensão foi Colocado em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Trigésimo Quinto Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório Projeto de Extensão:  Título do 
Projeto:   Liga Acadêmica de Pneumologia e Cirurgia Torácia Professor Luis Suarez Halty.  Atividades 
práticas que contam com a presença e participação dos membros ligantes nos ambulatórios da Ala Verde 
do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior: Ambulatório de Cirurgia Torácica Ambulatório de 
Pneumologia Ambulatório de Endoscopias Ambulatório de Espirometrias.  Coordenador do Projeto: 
Professor Miguel Ângelo Martins de Castro Júnior. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto 
em discussão. Não havendo manifestações o Relatório do Projeto de Extensão foi Colocado em votação 
sendo aprovado por unanimidade.  A seguir o Professor Pedro sugere alteração na realização dos relatórios, 
demonstrando realmente as ações que foram realizadas durante a realização do Projeto. O Professor 
Obirajara salienta que no final do ano na Assembleia da Faculdade de Medicina será demonstrado todas as 
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ações realizadas nos Projetos da Faculdade de Medicina junto à Comunidade.   Trigésimo Sexto Assunto da 
Pauta: Solicitação de afastamento da Professora Melissa Orzechowski Xavier. Participação para concorrer 
a bolsa de Professor Visitante Júnior no Edital PRINTCAPES. Período seis meses de outubro de 2019 a março 
de 2020, no qual atuará junto ao Dr. David Stevens professor titular da Escola de Medicina da Universidade 
de Stanford e presidente do “California Institute for Medical Research”, San José, Califórnia, EUA.  Em 
votação da solicitação de afastamento da Professora Melissa aprovado por unanimidade.  Trigésimo Sétimo 
Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório: Referente ao 1º mês de afastamento da Servidora Simone 
Rodrigues Zabolotny Secretária do PPGCS. Afastamento parcial para Pós-Graduação, em nível de Mestrado, 
área de Concentração de Ciências Contábeis. Período de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2021, 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Em votação do relatório aprovado por 
unanimidade. Trigésimo Oitavo Assunto da Pauta: Atestado da Servidora Lourdes Helena Rodrigues 
Martins. Matriculada como aluna especial (1º semestre de 2019) no Programa de Pós-Graduação em 
Administração a nível de Mestrado, na FURG, cursando a disciplina de Desenvolvimento de Operações 
Sustentáveis, tendo como horário das 14h20 às 17h10 (quartas-feiras). Afastamento aprovado. Trigésimo 
Nono Assunto da Pauta: Afastamento do Servidor Rubens Caurio Lobato. Participação no Curso de Terapia 
Cognitivo Comportamental, junto ao Instituto Cognitivo em Porto Alegre.  O Curso será realizado no 1º e 2º 
semestre de 2019, as sextas-feiras e aos Sábados. Assunto aprovado. Quadragésimo Assunto da Pauta: 
Processo 23116.0003407/2019-13 – Requerente Professora Regina Maria Carvalho Gonçalves. Assunto 
solicitação de Licença para tratar de Assunto Particular. Período de 14 de Setembro de 2019 a 28 de 
setembro de 2019 (15 dias). O Professor Claudio fala que o afastamento da Professora Regina foi aprovado 
na reunião da Área de Clínica Médica realizada em 06 de maio de 2019.   Após a explanação do Professor 
Claudio o Senhor Diretor colocou o assunto em votação sendo aprovado por unanimidade. Quadragésimo 
Primeiro Assunto da Pauta: Assuntos Gerais:   1) Informes COEPEA – Cortes no Orçamento. O Professor 
Obirajara informa na reunião do COEPEA a Magnífica Reitora falou sobre o anúncio de bloqueio 
orçamentário divulgado recentemente pelo MEC, representa 36% de redução no valor do custeio previsto 
para este ano - que incluem água, luz, telefonia, limpeza, vigilância, portaria, motoristas, jardinagem e 
manutenção predial. Dos R$ 40 milhões de reais para o funcionamento da universidade, R$ 14,5 milhões 
estão bloqueados. A Universidade, antes mesmo deste anúncio, já havia tomado medidas drásticas para 
redução de serviços, uma vez que o orçamento de 2019 era insuficiente. Com as atuais perspectivas, é 
preciso rever todo o planejamento da universidade para reduzir ainda mais despesas e avaliar as condições 
orçamentárias impostas. No recurso previsto para investimentos, utilizado em obras de infraestrutura, dos 
R$ 4 milhões cerca de R$ 1,4 milhão está retido. O impacto deste bloqueio será sentido no 
desenvolvimento das atividades universitárias, pois não há como fazer ensino, pesquisa, extensão e 
desenvolvimento tecnológico sem as condições mínimas necessárias nos laboratórios e salas de aula. O 
impacto na economia dos municípios também será sentido com a redução de serviços de apoio e obras de 
infraestrutura. 2) Orçamento – O Professor Obirajara informa que o Orçamento liberado para Faculdade de 
Medicina é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para todo o ano de 2019. 3) Médica Psiquiatra e Programa de 
Atenção à Saúde Mental Estudantes – Drª Nathalia 20h. O Professor Obirajara informa que tomou posse na 
Faculdade de Medicina a Médica Psiquiatra Nathalia Tessele Barreto da Silva. E em reunião com a Pró-
Reitora Lúcia de Fatima Socoowski de Anello, ficou acordado mais uma vaga de Médico Psiquiatra para a 
FAMED considerando a demanda de atendimentos aos estudantes da área da saúde  vem ao encontro da 
necessidade de mais um profissional para que possamos estruturar o Programa de Residência Médica em 
Psiquiatria, programa este que estamos estruturando em conjunto com a Residência Médica da FAMED, 
Serviço de Saúde Mental do Hospital Universitário da FURG, Secretaria de Saúde do Município de Rio 
Grande e Santa Casa da Cidade de Rio Grande.  4) Teste do Progresso. A Professora Carla informa que será 
realizada Oficina de qualificação para os docentes para elaboração das questões do teste do Progresso.  
Estamos em contato com Professora Angélica para ministrar a oficina.  5) Damásio Curso Preparatório para 
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Residência Médica. A Professora Carla fala que é um curso on-line, com 03 questionários, já foi utilizado no 
ultimo ENADE. O Professor Alessandro solicita cautela e o Professor Sandro orienta a realização através de 
Acordo com a Coordenação do Curso.  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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