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ATA 012/2019 

 
Aos vinte oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez 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), Alexandra Medeiros 
Souza de Freitas (Coordenadora Docente da Área de Clínica Médica - Suplente), Ari Gonçalves Lima 
(Coordenador Docente da Área Ginecologia e Obstetrícia),  Simone de Menezes Karam  
(Coordenadora Docente da Área de Pediatria), Linjie Zhang (Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Saúde Pública - (Suplente),  Marcia da Graça Marques Medeiros (Representante dos 
Técnicos Administrativos em Educação), Gabriel Baracy Klafke (Representante dos Técnicos 
Administrativos em Educação), Luna Karolina Neves de Abreu (Representante Discente da 
Graduação), Ana Julia Reis (Representante Discente da Pós-Graduação) e Nicolle Barnes da Silveira 
(Administradora da Faculdade de Medicina).  O Senhor presidente colocou em discussão o assunto da 
pauta como segue:  Corte de Verbas e Medidas Emergenciais:  O Senhor Diretor fala que participou 
de reunião com a Magnifica Reitora com todos os Diretores das Unidades Acadêmica da FURG, 
referente corte de verbas e Ações Emergências, a reitora solicitou divulgação nas Unidades 
Acadêmicas, referente as principais medidas para o funcionamento da Universidade: Recebemos 
Memorando Circular 07/2019 - GAB/FURG - Medidas emergenciais para o funcionamento da 
Universidade.  A recente decisão do Governo Federal sobre o orçamento das Universidades, 
de bloquear 30% do orçamento de custeio e capital, anunciado pelo Ministério da Educação em 
30/04/2019, trazem graves prejuízos ao funcionamento da FURG. Na Universidade, esse bloqueio 
representa 36% de redução no valor do custeio previsto para este ano - que incluem água, luz, 
telefonia, limpeza, vigilância, portaria, motoristas, jardinagem, manutenção predial, entre outras 
despesas fixas. A FURG, 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. Frente a este cenário, é necessário um conjunto de medidas estratégicas 
visando o funcionamento da Universidade, para buscar, ao máximo, minimizar o impacto do bloqueio 
nas atividades fins da Instituição. Assim, a Reitoria, no último dia 24, promoveu reunião com os 
Diretores de Unidades Acadêmicas e dos Campi Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Santo 
Antônio da Patrulha, em que foram debatidos os aspectos a seguir: - o contingenciamento de 60% no 
custeio e 90% no capital, conforme Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, alterado pelo 
Decreto nº 9.741, de 29 de março de 2019; - o bloqueio de 30% no orçamento; - a execução, já 
realizada na íntegra, do limite orçamentário de 40% no custeio e 10% no capital liberados até o 
momento; - as projeções realizadas, caso o bloqueio de 30% não seja revertido. Dessa forma, foram 
discutidas as medidas emergenciais para o funcionamento da Universidade e decidiu-se: - suspender 
os pedidos de deslocamento utilizando viaturas; - suspender as solicitações de diárias e passagens e 
os pagamentos de inscrição em eventos; - suspender pedidos de aquisição de materiais e contratação 
de serviços de pessoa física ou jurídica; - priorizar, na constituição de bancas de qualquer natureza, a 
participação de integrantes  externos oriundos de instituições próximas à FURG; - permitir novos 
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contratos ou renovações de contratos de estagiários de, apenas, 20h. As demandas relativas a essas 
medidas emergenciais que tenham caráter de excepcionalidade, considerando sua prioridade ou 
urgência, deverão ser encaminhadas pelo Diretor da Unidade Acadêmica ou Administrativa, ou ainda 
pelos Pró-Reitores, para a Pró-Reitoria responsável ou ainda, em casos especiais, para a Reitoria.   As 
medidas serão reavaliadas no prazo de 30 dias a do dia 28 de maio, quando nova reunião com as 
direções das unidades será convocada na Reitoria para esclarecimentos.   Após os esclarecimentos o 
Senhor Diretor e não tendo mais nada a tratar às onze horas e quinze 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.   

 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Obirajara Rodrigues 

Diretor da Faculdade de Medicina  
  
 
 
 
 

Laureci da Costa 
Secretaria da Faculdade de Medicina 
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