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ATA 014/2019 

 
 

Aos treze dias do mês de junho 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),  Alexandra Medeiros Souza 
de Freitas (Coordenadora Docente da Área de Clínica Médica – Suplente) Alessandro Menezes de 
Oliveira (Coordenador Docente da Área de Cirurgia),  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), Joyce Beatriz Pasqualotto Reis Borges (Representante Discente da 
Graduação - Suplente), Ana Julia Reis (Representante Discente da Pós-Graduação) e Nicolle Barnes da 
Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina). Justificou ausência:  Simone de Menezes Karam 
(Coordenadora Docente da Área de Pediatria). Ausências sem justificativas: Ari Gonçalves Lima 
(Coordenador Docente da Área de Ginecologia e Obstetrícia), Sandro Schreiber de Oliveira 
(Coordenador Docente da Área de População e Saúde) e Juraci Almeida Cesar (Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública. O Senhor presidente agradece a presença de todos e 
colocou em discussão o assunto da pauta como segue:  Primeiro Assunto da Pauta:   Aprovação da 
Ata:  09/2019 da reunião ordinária realizada em 09/05/2019. 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 09/2019 foi 
colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.  Segundo Assunto da Pauta:   Aprovação da 
Ata: 10/2019 da reunião extraordinária realizada em 09/05/2019.  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 10/2019 foi 
colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.  Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação da 
Ata: 11/2019 da reunião extraordinária realizada em 14/05/2019. 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 11/2019 foi 
colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.  Quarto Assunto da Pauta: Aprovação da 
Ata: 12/2019 da reunião extraordinária realizada em 28/05/2019.  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 12/2019 foi 
colocada em votação sendo aprovada com uma abstenção do Alessandro Menezes de Oliveira 
(Coordenador Docente da Área de Cirurgia). Quinto Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 13/2019 da 
reunião extraordinária realizada em 28/05/2019. 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 13/2019 foi colocada em 
votação sendo aprovada com uma abstenção do Alessandro Menezes de Oliveira (Coordenador 
Docente da Área de Cirurgia). Sexto Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Ensino: Titulo:  Liga 
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Acadêmica de Anestesiologia e Dor (LAAD). Metodologia:  1) Aulas teóricas: Serão realizadas 
quinzenalmente e ministradas por docentes convidados, membros da liga ou profissionais 
qualificados, abordando temas variados e importantes nas áreas de Anestesiologia e dor. As mesmas 
ocorrerão na área acadêmica do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr., com duração de 
duas horas, direcionadas especificamente aos membros da LAAD e em data a definir por 
disponibilidade curricular dos integrantes. 2) Pesquisa: Os membros da liga participarão de pesquisas 
de iniciação científica, desde que estas tenham uma temática condizente com a proposta da LAAD, 
além de disponibilidade de tempo e interesse para realização dessa atividade pelo integrante, sempre 
acompanhado por profissional responsável. 3) Discussão de casos clínicos: Ocorrerão 
concomitantemente as aulas teóricas, aproveitando o assunto abordado, como também, se o grupo 
julgar necessário, pode ser estabelecido uma data especial para a discussão, relacionando-os sempre 
com Anestesiologia. 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) Opióides 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 Fogaca Soubhia.  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: Titulo:  Liga 
acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia. LIAGO. Objetivo Geral: Ampliar e difundir o ensino de 
ginecologia e obstetrícia na comunidade rio-grandina, envolvendo instituição, acadêmicos e 
população. Coordenador do Projeto: Professor Arnildo Agostinho Hackenhaar.  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 Pesquisa: Titulo: Ação dos probióticos Saccharomyces cerevisiae e Lactobacillus casei na 
mucosa intestinal de camundongos experimentalmente infectados Toxocara canis na mucosa 
intestinal de camundongos experimentalmente infectados   Toxocara canis. Objetivo Geral: Conhecer 
a ação de S. cerevisiae e L. casei sobre a mucosa intestinal e sobre a modulação da resposta imune de 
camundongos infectados por T. canis. Coordenadora do Projeto: Micaele Quintana de Moura.  
Professor responsável Carlos James Scaini. 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. Nono Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Pesquisa: Titulo:  
Reduzindo a carga de células senescentes em camundongos obesas para aumentar o tempo de vida 
saudável Reduzindo a carga de células senescentes em camundongos obesas para aumentar o tempo 
de vida saudável. Coordenadora do Projeto: Professora Inês Claudia Schadock.  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 Assunto da Pauta:  
Aprovação do Projeto de Pesquisa: Titulo:  Kids Save Lifes Brasil. Objetivo Geral: Dentro desse 
cenário, o presente estudo KSL Brasil tem os objetivos principais de: (1) Avaliar se crianças com idade 
a partir de 9 anos são capazes de reconhecer PCS, analisar a segurança do local, analisar a 
responsividade da vítima (respiração e consciência), pedir ajuda específica (indicar pessoa para ajudar 
ou ligar para 192), realizar com efetividade as compressões torácicas (localização, frequência, 
posicionamento, profundidade, retorno do tórax após a manobra), e utilização do DEA, e (2) Avaliar se 
as crianças e adolescentes são capazes de multiplicar esse conhecimento na comunidade. 
Coordenadora do Projeto Professora do Instituto de Ciências Biológicas: Priscila Aikawa.  Após a 
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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 do Projeto de Extensão:  Aprovação do Projeto de Extensão: Título:  "Palestras 
Educativas para Alunos de Escolas Públicas e Particulares da Cidade de Rio Grande/RS Sobre Sífilis e 
HIV/AIDS". Objetivo Geral: Expandir o conhecimento sobre sífilis e HIV/AIDS entre a comunidade de 
Rio Grande/RS, através de Palestras educativas. Coordenadora do Projeto: Professora Carolina Alicia 
Coch Gioia.  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 Segundo Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Extensão: Titulo: Vitalle – Revista de 
Ciências da Saúde.  Objetivo Geral:  Aumentar a qualidade, visibilidade e divulgação cientifica da 
Vitalle – Revista de Ciências da Saúde.  Coordenadora do Projeto:  Professora Daniela Fernandes 
Ramos Soares.  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 Terceiro Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Extensão: Titulo:  Triagem Sorológica 
para HIV, HEPATITES B E C E SIFILIS para Comunidade Universitária – FURG.  Objetivo Geral:  
Oportunizar o conhecimento do status sorológicos de ISTs (sífilis, hepatites B e C e HIV) para a 
comunidade universitária veiculando as estratégias de prevenção combinada para a infecção pelo 
HIV. Coordenadora do Projeto:  Professora Rossana Patricia Basso.  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 Quarto Assunto da Pauta:  
Aprovação do Projeto de Extensão: Titulo:   Parasitoses Intestinais em Pacientes com Transtorno do 
Espectro do Autismo em Rio Grande, RS – Brasil.  Objetivo Geral: Identificar as principais parasitoses 
intestinais em pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo vinculadas a Associação de Pais e 
Amigos dos Autistas de Rio Grande - RS, Brasil.  Coordenadora do Projeto:  Professora Luciana Farias 
da Costa de Ávila. 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 Quinto Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Extensão Título:   Aprovado “Ad 
Referendum” Liga do Trauma. Objetivo Geral Os principais objetivos gerais da Liga do Trauma FURG 
são capacitar o aluno com conhecimento teórico sobre a doença trauma e permitir que incorporem, 
gradualmente, habilidades ao vivenciar experiências da prática médica e da enfermagem para que 
tenha maior destreza no atendimento dessas vítimas. Além disso, desenvolver uma adequada postura 
da equipe de saúde, isto é, bom relacionamento médico-enfermagem-paciente, que depende de sua 
formação técnica, ética, humanística e psicológica; possibilitar análise crítica dos procedimentos 
vivenciados; e desenvolver comunicação verbal adequada com os pacientes, familiares e comunidade. 
Despertar nos estudantes a importância da pesquisa para que possamos através dessa orientar e 
direcionar nossas estratégias de saúde para a melhoria no sistema de atendimento e tratamento do 
paciente politraumatizado. Realizar ações que promovam a prevenção e a redução da incidência da 
doença trauma. Coordenador do Projeto: Professor Filipe Geannichini Rodrigues. Após a leitura, o 
senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações foi colocado em 
votação a Aprovado “Ad Referendum”, sendo aprovado por unanimidade. Décimo Sexto Assunto da 
Pauta:  Aprovação do Relatório do Projeto de Ensino: Titulo:  da Liga de Ginecologia e Obstetrícia – 
LiAGO:   A LiAGO conseguiu despertar em alguns alunos o interesse pela ginecologia e obstetrícia e as 
aulas e plantões no CO introduziu os ligantes nessa especialidade. A maior parte da liga foi composta 
por alunos do primeiro ano que puderem colocar em prática assuntos que viram nas disciplinas de 
Concepção e Gestação I e II.  Os alunos puderam entrar em contato com a rotina do Centro 
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Obstetrícia, algo que a princípio só ocorre no quinto ano do curso, e relataram gostar muito da 
experiência. Na reunião final os alunos se mostraram muito satisfeitos com a organização da liga, os 
temas abordados nas aulas e com a parte prática.  Tivemos vários alunos interessados em assumir a 
coordenação da liga em 2019 para assim dar continuidade a esse ciclo de conhecimentos e 
experiências. Coordenador do Projeto: Professor Arnildo Agostinho Hackenhaar. Após a leitura, o 
senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o relatório do 
projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo Sétimo 
Assunto da Pauta:  Aprovação do Relatório do Projeto de Extensão: Titulo:   Diagnóstico de 
tuberculose e mico bacterioses, e avaliação de métodos laboratoriais, em uma região de elevada 
prevalência destas doenças.  Atividades realizadas na Ação. Realizou-se o diagnóstico de tuberculose 
e de mico bacterioses, e avaliou-se os métodos laboratoriais de microscopia, cultura líquida e teste 
molecular rápido. Além disso, foi determinado o perfil de susceptibilidade dos isolados clínicos aos 
antimicrobianos e foram gerados dados que irão auxiliar o Programa de Controle da Tuberculose. 
Também foram formados estudantes de graduação, de mestrado e de doutorado qualificados para a 
execução das diferentes metodologias disponíveis para o diagnóstico das infecções por mico 
bactérias. Houve problema na identificação da espécie de mico bactéria não-tuberculosa visto que a 
técnica inicialmente proposta, de menor custo, apresentou uma baixa especificidade.  Os objetivos 
propostos no projeto para o ano de 2018 foram alcançados com sucesso. No ano de 2018, foram 
recebidas 527 amostras biológicas para serem avaliadas quando a presença de mico bacteriose e/ou 
tuberculose pelo método de cultivo em meio líquido em BACTEC

 
320. Mico bactérias não-

tuberculosas foram identificadas em 4,4% (23/527) das amostras pela Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCR) com a detecção do hsp65; e o complexo Mycobacterium tuberculosis foi identificado 
em 12,7% (67/527) das amostras pelo Teste Imunocromatográfico TBAg MPT64 e/ou PCR com a 
detecção do elemento de inserção IS-6110. Além disso, das 527 amostras biológicas recebidas, 499 
foram submetidas ao teste molecular rápido (GeneXpert MTB/RIF), sendo o complexo M. tuberculosis 
identificado em 14,0% (70/499).  Quarenta e uma amostra identificada como pertencentes ao 
complexo M. tuberculosis foram submetidas ao teste de sensibilidade aos antimicrobianos pelo 
método REMA (Resazurin Microtiter Assay Plate). Destas três foram resistentes a isoniazida e uma a 
rifampicina, as demais foram sensíveis a estes dois antimicrobianos. Coordenadora do Projeto 
Professora Ivy Bastos Ramis de Souza.  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. Décimo Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório do 
Projeto de Extensão: Titulo: III Curso de Habilidades Médicas. Foram realizadas atividades teóricas e 
teóricas práticas durante o desenvolvimento do III Curso de Habilidades Médicas. As aulas foram 
administradas por professores da instituição e convidados (todos doaram suas aulas para o curso). 
Todas as atividades ocorrem nas dependências da área acadêmica da Universidade Federal do Rio 
Grande – Campus Saúde, no período compreendido entre abril e maio de 2019. 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. Décimo Nono Assunto da Pauta: Solicitação Licença 
para Capacitação: Processo 23116.0003807/2019-11 – Arlinda Quesada Beck, Médica Técnica em 
Educação. No período 05/08/2019 a 02/11/2019. Para elaboração de Dissertação de Mestrado – 
FAMED – Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde/FURG.  Em votação da solicitação de 
Licença da Capacitação da TAE Arlinda Quesada Beck, aprovado por unanimidade.  Vigésimo Assunto 
da Pauta: Solicitação de afastamento para Pós-Doutorado: Professora Daniela Fernandes Ramos 
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Soares:  Período: Segundo Semestre de 2019. Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Local: João 
Pessoa/PB.  Título: “Bi prospecção de compostos bioativos oriundos de microalgas marinhas para 
identificação de novos fármacos para o tratamento da tuberculose”, vinculado as áreas de 
Farmacologia e Farmacoquímica do PPgPNSB.  Na Área de Microbiologia – Microbiologia Médica 
(Aplicada). Em votação da solicitação de afastamento para Pós-Doutorado da Professora Daniela 
Ramos, aprovado por unanimidade.  Vigésimo Primeiro Assunto da Pauta: Eleição para Coordenador 
Ajunto do Curso de Medicina.  A Professora Carla fala que o Curso de Medicina ficou um tempo sem 
coordenador adjunto, atualmente o Coordenador Adjunto do Curso é o Professor Tarso Pereira 
Teixeira. O Professor Tarso em 2019 foi aprovado para o curso de Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde e não está conseguindo conciliar as atividades acadêmicas e o Curso 
de Doutorado e solicitou seu afastamento da Coordenação. A Professora Carla comenta que a 
Professora Isabel Cristina de Oliveira Netto também pediu para sair do Núcleo Docente Estruturante - 
NDE, a Professora Isabel está preparando-se para aposentadoria futura, está diminuindo suas 
atividades. No momento temos preencher mais uma vaga no NDE. A Professora Carla fala sua 
preocupação existe a possibilidade de não termos candidato para a coordenação do curso para 2021 
que é quando termina o atual mandato. A Professora Lulie solicita aos Coordenadores de Área para 
que seja discutido o assunto nas reuniões de área.  Vigésimo Segundo Assunto da Pauta: Assuntos 
Gerais:  1) O Professor Obirajara informa que a Magnifica Reitora Cleuza Maria Sobral Dias empossou 
nesta segunda-feira, 3 de junho, o Professor Raphael Goveia Rodeghiero. Docente lotado na 
Faculdade de Medicina, Área de Cirurgia, na Disciplina Anatomia, com carga horária 40 horas 
semanais. 2) Teste do Progresso:  O Professor Obirajara informa que foi autorizado pela Pró-Reitoria 
de Planejamento e Administração – PROPLAD, o pagamento de meia diária e passagens de ônibus 
para que os Professores participem da reunião para seleção de questões para o Teste do Progresso 
2019, será realizada no dia 15 de junho em Porto Alegre/RS.  3) I Simpósio Transxeulizador.  O 
Professor Obirajara informa que o O Simpósio Saúde, Educação e Direitos Humanos: desafio no 
processo transexualizador, foi realizado no período de 06 a 08 de junho de 2019, na FURG. O evento 
contou com a parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande e o Hospital Universitário Dr. 
Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-FURG/EBSERH). O evento é fruto de um trabalho conjunto que vem sendo 
desenvolvido desde 2016, entre o Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola (GESE), Faculdade de 
Medicina e o Hospital Universitário. Durante esse período foram realizados alguns movimentos para 
atender aos sujeitos trans o que culminou com o processo de credenciamento do HU junto ao 
Ministério da Saúde para assistência no processo transexualizador tanto a nível ambulatorial quanto 
hospitalar. Assim, o objetivo do evento foi promover discussões acerca da saúde integral da 
população trans, colaborando para a promoção dos direitos humanos e da educação popular em 
saúde, no que tange o processo transexualizador. 4) Avaliação do Docente pelo Discente (ADD) Os 
estudantes podem fazer a avaliação de seus professores no Sistema FURG. Implantada há mais de 20 
anos na universidade, é a primeira vez que a ADD ocorre na metade do ano. Ao final de cada 
semestre, os estudantes terão a possibilidade de avaliar os professores das disciplinas que acabaram 
de cursar. Os itens da avaliação englobam a organização das aulas, plano de ensino, relações com 
estudantes, conteúdo, avaliação e incentivo ao estudo. Depois que os alunos preenchem os 
formulários online de avaliação, os dados são tratados e o resultado compõe o relatório gerencial de 
cada curso, que é encaminhado às coordenações. O resultado da avaliação também é subsídio para 
programas de capacitação dos docentes. Por isso, é importante não só observar quesitos negativos, 
mas também positivos das disciplinas, para que se reconheçam quais são os pontos fortes. O 
Professor Obirajara solicita aos conselheiros a incentivarem os alunos a participarem da Avaliação é 
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de extrema importância para o Curso.  5)  Comissão Própria de Avaliação – CPA, a Professora Fabiane 
Gatti fala que a Comissão Própria de Avaliação é a base de todo o processo avaliativo da universidade, 
e essa avaliação é o pilar para o crescimento da FURG. Assim, integrar a comissão é poder fazer parte 
da gestão da universidade Através deles foi possível perceber os pontos fracos e que merecem 
atenção da administração Superior da Universidade vem se consolidando como marco positivo da 
FURG. Os pontos avaliados interferem diretamente na rotina daqueles que compõem a comunidade 
universitária. Não havendo mais nada a tratar, às onze 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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