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ATA 011/2019 

 
Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às doze horas e trinta minutos reuniu-se 
extraordinariamente, 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), Simone de Menezes Karam  (Coordenadora Docente da Área de Pediatria), 
Sandro Schreiber de Oliveira (Coordenador Docente da Área de População e Saúde), Marcia da Graça 
Marques Medeiros (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação), Gabriel Baracy Klafke 
(Representante dos Técnicos Administrativos em Educação), Joyce Beatriz Pasqualotto Reis Borges 
(Representante Discente da Graduação – Suplente) e Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da 
Faculdade de Medicina).  Ausência justificada Professor Alessandro Menezes de Oliveira.  O Senhor 
Diretor agradece a presença de todos e todas e começa o assunto da Pauta: Greve Nacional da Educação, 
no dia 15 de maio de 2019:  O Professor Obirajara começa a reunião informando que recebemos Circular 
nº 004/2019 da AProfURG enviado a todas as Unidades chamando para o dia 15 de maio Greve Nacional 
da Educação. No qual Convida a participação de todos os professores e professoras contra o corte de 
verbas para a Educação e a participação das atividades que acontecerão nos Campi e no Largo Dr. Pio, 
apresentando Projetos e atividades desenvolvidas na Unidade Acadêmica.  O Senhor Diretor informa que 
recebeu a manifestação do Diretor do Instituto de Ciências Biológicas para articular em conjunto 
demonstrações das atividades desenvolvidas pelas Unidades Acadêmicas a Comunidade Rio-grandina. 
Após uma ampla discussão o Conselho da Faculdade de Medicina, considerou legitimas as ações que 
demonstrem a importância da Universidade no contexto social e em defesas da educação. Considerando 
as ações programadas pela Comunidade Acadêmica, agendadas para amanhã, o Conselho considera 
importante que as atividades curriculares, do primeiro ao quarto ano, possam ser substituídas por ações 
extracurriculares, haja visto a reivindicação do Diretório Acadêmico, Docentes e Técnicos Administrativos, 
em apoiar o movimento. Sugerindo que as atividades programadas para o dia 15 de maio sejam 
recuperadas em outra data, não sendo portanto, computadas faltas e que não sejam realizadas atividades 
avaliativas neste dia. Salientando que as atividades de Estágio e Residência Médica estão mantidas. 
Consideramos a participação de toda comunidade universitária. Docentes, Estudantes e Técnicos 
Administrativos. Não havendo mais nada a tratar às onze horas e quarenta minutos encerrou-se a 
Reunião extraordinária 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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