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ATA 017/2019 

 
Aos onze dias do mês de julho 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 da Professora Drª. Lulie Rosane Odeh Susin, Diretora da Faculdade de Medicina, em 
exercício, contando com as presenças dos conselheiros:  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), Ari Gonçalves Lima (Coordenador Docente da Área de Ginecologia e Obstetrícia), 
Alessandro Menezes de Oliveira (Coordenador Docente da Área de Cirurgia), Simone de Menezes 
Karam  (Coordenadora Docente da Área de Pediatria), Linjie Zhang (Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Pública - Suplente),  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). Ausência por motivo de férias: Marcia 
da Graça Marques Medeiros.  Justificaram ausência: Sandro Schreiber de Oliveira (Coordenador 
Docente da Área de População e Saúde), Milene Pinto Costa (Coordenadora da Residência Médica) e   
Luna Karolina Neves de Abreu (Representante Discente da Graduação).  Inicialmente a Senhora 
Presidente agradece a presença de todos e comunicou que o Diretor Prof. Dr. Obirajara Rodrigues, 
encontra-se em férias no período de 08 a 22 de julho. Na sequência colocou em discussão o assunto 
da pauta, conforme segue: Primeiro Assunto da Pauta:  Aprovação da Ata 14/2019 da reunião 
ordinária realizada em 13/06/2019. 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 14/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por 
unanimidade. Segundo Assunto da Pauta:  Aprovação da Ata 15/2019 da reunião extraordinária 
realizada em 13/06/2019. 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 15/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por 
unanimidade. Terceiro Assunto da Pauta:  Aprovação da Ata 16/2019 da reunião extraordinária 
realizada em 13/06/2019. 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 16/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por 
unanimidade. Quarto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino: Titulo: Minicurso: As Bases 
da Psiquiatria. Objetivo Geral:   Apresentar e capacitar discentes com conteúdo gerais na área da 
Psiquiatria.  Objetivo Específico: Capacitar discentes e apresentando critérios utilizados na Avaliação 
do Estado Mental. Introduzir aos discentes a farmacologia mais utilizada na área da Psiquiatria. 
Conceituar transtornos psiquiátricos mais frequentemente encontrados na população geral. 
Introduzir habilidades para identificação e abordagem de transtornos relacionados ao abuso de 
substâncias em pacientes.  Coordenador do Projeto: Professor Lino Marcos Zanatta. Após a leitura, a 
senhora presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o Projeto de Ensino 
foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Quinto Assunto da Pauta: Aprovação do 
Projeto de Ensino: Titulo: Liga acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia -  LIAGO. Objetivo Geral: A- 
Contato com pacientes no Centro Obstétrico e Ambulatórios, no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet 
ampliar e difundir o ensino de ginecologia e obstetrícia na comunidade rio-grandina, envolvendo 
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instituição, acadêmicos e população.  Objetivo Específico: - Organizar e auxiliar promoções de caráter 
científico e social que visem o aprimoramento da formação acadêmica na área de Ginecologia e 
Obstetrícia; Corrêa Jr. e nos demais locais onde houver oportunidade de estágio; - Organizar e 
participar de cursos, palestras, jornadas, congressos, simpósios e outras atividades informativas 
relacionadas com as áreas de atuação da LiEGO/FURG; - Atuar junto à sociedade acadêmica e à 
população, realizando atividades com objetivo de informá-la, conscientizá-la e assisti-la. Coordenador 
do Projeto: Professor Arnildo Agostinho Hackenhaar.  Após a leitura, a senhora presidente colocou o 
assunto em discussão. Não havendo manifestações o Projeto de Ensino foi Colocado em votação 
sendo aprovado por unanimidade. Sexto Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório do Projeto de 
Extensão: Titulo: III Curso de Eletrocardiograma da LAC – FURG.  Procedimentos iniciais:  1. 
Divulgação do projeto: a divulgação foi realizada por meio do e-mail do grupo e por meio de veículo 
de comunicação digital (facebook e blog).    2. População envolvida e locais utilizados para a execução 
do projeto: Acadêmicos de medicina e área acadêmica do Hospital Universitário da FURG. 3. Equipe 
participante do projeto: O projeto da LAC contou com 3 discentes de graduação do curso de medicina 
e 1 docente.  4. Aulas teóricas: foram realizadas 2 aulas ministradas pelo docente envolvido, uma 
expositiva teórica e outra de análise de traçados eletrocardiográficos para desenvolvimento 
psicomotor da interpretação do método gráfico. As mesmas ocorreram na área acadêmica do hospital 
universitário, com duração de duas horas, uma em um sábado (06/abril/2019) e outra na terça-feira 
(16/abril/2019). Coordenador do Projeto: Professor Felipe da Silva Paulitsch. Após a leitura, a senhora 
presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o Relatório do Projeto de 
Extensão foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Sétimo Assunto da Pauta:  
Homologação “Ad Referendum” Memo. FAMED 213/2019 - Acordo de Cooperação Acadêmica, 
Cientifica, Tecnológica e Cultural entre a Universidade Federal do Rio Grande e a Universidade 
Cientifica del Sur, com sede na Cidade de Lima – Peru.  Com objetivo de fortalecer os laços de 
cooperação entre o Brasil e Perú. A Universidade Federal do Rio Grande-FURG, representada neste 
ato pela Magnífica Reitora Cleuza Maria Sobral Dias e a Universidad Científica del Sur, representada 
pelo Javier Federico Frisancho Pendavis, firmam o presente Acordo de Cooperação Acadêmica, 
Cientifica, Tecnológica e Cultural.  Tendo como Coordenador do Professor Christian Loret de Mola 
Zanatti.  Em votação da Homologação do “Ad Referendum”, aprovado por unanimidade. Oitavo 
Assunto da Pauta:  Aprovação da Alteração Curricular no QSL dos Cursos de Mestrado e Doutorado 
do Programa de Pós-Gradução em Ciências da Saúde.  1. Criação de 2 (duas) disciplinas optativas e 2 
(duas) disciplinas tópico especial para o 2º semestre de 2019.   Criação de quatro disciplinas, as quais 
serão ministradas no 2º semestre de 2019. As disciplinas oferecidas serão: Avanços no Diagnóstico de 
Doenças Infecciosas (tópico especial), ministrada pela Pós-Doc Profa. Dra. Júlia Silveira Vianna, 
Discussões em Imunologia (optativa), ministrada pela Profa. Dra. Vanusa Pousada da Hora e a 
disciplina Journal Club Obesity (JCO) (optativa), ministrada pela Profa. Vanusa Pousada da Hora e a 
disciplina Aplicações do geoprocessamento na área da saúde (tópico especial), ministrada pelo Prof. 
Dr. Pedro Eduardo Almeida da Silva. Em votação da Alteração Curricular no QSL dos Cursos de 
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, aprovado por 
unanimidade. Nono Assunto da Pauta:  Assuntos Gerais: 1) Comissões de Ensino de Graduação, 
Pesquisa e Extensão da Faculdade de Medicina:  A Professora Lulie informa com relação a Comissão 
de Extensão já está atuante foi construído normativa de fluxograma e todos os Projetos de Pesquisa 
estão sendo analisado pela Comissão. Com relação a Comissão de Ensino da Graduação foi aprovada 
mas falta a construção de normativa de fluxograma.  A Comissão de Extensão ainda falta ajustar as 
normativas e fluxograma.  A Professora Lulie informa que cada Comissão terá seu fluxograma e esta é 
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a última reunião do Conselho que passa projetos de Ensino sem antes serem analisados pela 
Comissão. Os Professores Pedro e o Alessandro sugeriam envio para todos os docentes do passo a 
passo para tramites dos projetos e relatórios. 2) Cedência da Professora Márcia de Lima Rodrigues: A 
Professora Lulie informa que recebeu ontem da Reitoria a Portaria de Cedência da Professora Márcia 
de Lima Rodrigues, para Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, para exercer o Cargo 
de chefe da Unidade de Vigilância em Saúde junto ao Setor de Vigilância em Saúde do paciente do 
Hospital Universitário, a partir de 28 de Junho de 2019.  A Professora Lulie fala que mais uma vez esta 
situação se repete na Faculdade de Medicina, a Direção é informada mediante o recebimento de 
Portaria, salienta que a Direção tem conhecimento que a cedência de professores não depende da 
liberação da Direção da Unidade, mas nos pega de surpresa enquanto Direção e Coordenação do 
Curso, nos causa preocupação no sentido de saber se as atividades desse Professor já estão 
organizadas na Área e se os colegas da própria Área tem conhecimento do afastamento do Professor. 
O Professor Claudio Moss, coordenador da Área de Clínica Médica, a qual a professora está vinculada, 
relata que não sabia da cedência da professora. Atualmente a FaMed tem sete professores cedidos, 
em caso de cedência o professor mantém o cumprimento de oito horas na Unidade. Na vaga de cada 
docente cedido é autorizado contratação de Professor Substituto, mas já abrimos editais e não 
tivemos candidatos, o que nos causa preocupação com está situação, embora o conselho tenho o 
entendimento da importância de docentes na gestão do Hospital Universitário/EBSERH.  A Reitoria já 
colocou que considera importante a participação de docentes dentro da Gestão do Hospital 
Universitário/EBSERH. Após uma ampla discussão o Conselho aprovou envio de documento para a 
Reitoria manifestando a preocupação da FaMed com o fato de que cinquenta por cento das vagas de 
cedência não foram preenchidas. Considera importante estabelecer bem essa relação porque isso 
continuará ocorrendo, sendo que essa gestão Hospital Universitário/EBSERH irá até final de 2020 e 
início de 2021. Nesse contexto muitas vezes o docente cedido é o único da especialidade na área. 3) 
Alteração da nomenclatura do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS) para Comitê de 
Ética em Pesquisa da FURG (CEP-FURG), o Professor Claudio Moss informa que participou da última 
reunião do Conselho Universitário onde a renomeação foi aprovada. O Professor Cláudio salienta que 
ao longo de 17 anos o CEPAS atuou Área da Saúde.  4) A Professora Fabiane salienta que Avaliação 
Docente pelo discente, teve pouca participação dos nossos alunos.  No 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. 5) A Administradora 
Nicolle informa que participou de reunião na Diretora de Planejamento, referente a realização de 
pedidos de Compras:  As Unidades Acadêmicas tem que programar todos os pedidos de compras para 
o ano seguinte. A Unidade tem até o mês de agosto de 2019 para inserir no sistema pedidos de 
compra para o primeiro semestre de 2020 e até o mês de março para o segundo semestre de 2020. 
Salienta que todos os itens têm que constar CATMAT. 6) Professor Pedro informa que foi contatado 
pela Professora Visitante da Escola de Enfermagem Aline Neutzling, ela fez contato com o professor 
Guilherme da Universidade Católica de Santa Fé na Argentina, eles têm uma proposta de Convênio, 
Doutorado em Epidemiologia com dupla titulação.  No próximo semestre a convite da Escola de 
Enfermagem representantes da Universidade Católica de Santa Fé participarão de reunião na FURG, 
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provavelmente há interfaces fortes para os colegas interagirem com eles. É muito interessante para 
nós porque a realidade e situação é parecida com a nossa.   7) O Professor Pedro informa ao Conselho 
que é candidato a Chamada Pública para seleção de integrantes de Comitês de Assessoramento, da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS.  As inscrições ao Comitês 
de Assessoramento ocorrerão até o dia 16/07. O mandato dos membros dos comitês de 
assessoramento será de até dois anos, permitida uma recondução. As indicações de pesquisadores 
poderão ser efetuadas por pessoas físicas e jurídicas, autoridades, entidades, instituições, 
associações, sociedades e empresas públicas ou privadas, comprometidas com o desenvolvimento 
científico, tecnológico, da inovação, da pesquisa e ensino. 8) A Professora Lulie solicita aos servidores 
que participam de Comissões que representam a FaMed, quando o titular não puder participar de 
alguma reunião deve avisar o suplente para que o mesmo se faça presente. Isso como regra geral, 
pois têm acontecido alguns problemas quanto a ausências em reuniões e a Direção tem recebido 
cobranças.  9) O Professor Pedro solicita alterações no Regimento da FaMed no que se refere ao 
Programa de Pós-Graduação, pois pode ocorrer do representante do Programa de Pós-Graduação no 
Conselho da FaMed não ser lotado na Unidade. A Professora Lulie explica que alterações no 
Regimento da Unidade deverão aguardar a revisão do Estatuto da Universidade que está ocorrendo.  
10)  A Professora Fabiane sugere apresentar para todos os servidores da FaMed o Plano de Ação. Não 
havendo mais nada a tratar, às onze horas e quarenta 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.ª. Drª.Lulie Rosane Odeh Susin 

Diretora da Faculdade de Medicina, em exercício 
 
 
 

Laureci da Costa 
Secretaria da Faculdade de Medicina 
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