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ATA 021/2019 

 
Aos oito dias do mês de agosto 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. Prof. 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), 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), Ana Julia Reis (Representante Discente da Pós-Graduação) e Nicolle Barnes da 
Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina).  Ausência justificada: Linjie Zhang (Coordenador 
Docente da Área de População e Saúde – Suplente). Ausente sem justificativa:  Ari Gonçalves Lima 
(Coordenador Docente da Área Ginecologia e Obstetrícia).  Ao iniciar a reunião 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:  17/2019 da reunião ordinária realizada em 11/07/2019.  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 17/2019 foi colocada 
em votação sendo aprovada por unanimidade.  Segundo Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 18/2019 da 
reunião extraordinária realizada em 09/07/2019. 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 18/2019 foi colocada em votação 
sendo aprovada por unanimidade.  Terceiro Assunto da Pauta: A provação da Ata: 19/2019 da reunião 
extraordinária realizada em 25/07/2019. 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 19/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.  
Quarto Assunto da Pauta:  Aprovação da Ata: 20/2019 da reunião extraordinária realizada em 25/07/2019. 
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 20/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.  Quinto Assunto da Pauta:  
Homologação “Ad Referendum”:  Memo. FAMED 208/2019 - Aprovação do Projeto de Pesquisa: Titulo:   
Sífilis na Gestação E Sífilis, Congênita no Município de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil.  Objetivo 
Geral: Investigar os casos de sífilis em gestantes, dos recém-nascidos expostos à sífilis durante a gestação e 
de sífilis congênita do ano de 2019 no município de Rio Grande. Objetivo Especifico:  Estimar a prevalência 
de sífilis em gestante, a incidência de sífilis congênita e a taxa de transmissão vertical dessa infecção. 
Descrever as características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, da história reprodutiva e 
da gestação atual das mulheres que apresentaram sífilis na gestação. Identificar oportunidades perdidas de 
diagnóstico e tratamento da infecção por sífilis durante a gestação Conhecer o desfecho da gestação atual 
dos casos de sífilis na gestação. Avaliar as complicações precoces da sífilis nos recém-nascidos expostos 
durante a gestação. Coordenador do Projeto: Professora Carla Vitola Goncalves.  O Senhor Diretor informa 
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que o Projeto tem Parecer favorável da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Medicina. Após os 
esclarecimentos foi colocado votação da Homologação “Ad Referendum”, sendo aprovado por 
unanimidade. Sexto Assunto da Pauta: Aprovação do Aprovação do Projeto de Extensão: Titulo: I Jornada 
Riograndina de Medicina de Emergência. Objetivo Geral:  A 1ª Jornada Riograndina de Medicina de 
Emergência, evento solene, gratuito e multidisciplinar, que objetiva enraizar e multiplicar os conceitos da 
Medicina de Emergência na cidade do Rio Grande. Objetivo Especifico:  Ensinar e difundir o conceito de 
medicina de emergência explanar o papel atual e a importância da medicina de emergência no cenário 
medico atual brasileiro divulgar a existência dos programas de residência medica em medicina de 
emergência no Brasil. Coordenador do Projeto: Professor Guilherme Brandao Almeida. 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. Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação da 
Alteração Curricular no QSL dos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde:  Criação de 1 (uma) disciplina tópico especial para o 2º semestre de 2019. Disciplina 
Biologia Molecular Aplicada a Parasitologia (Tópico Especial), a qual será ministrada pela Pós-Doc Micaele 
Quintana de Moura, Carga Horária 30h, créditos 2.   A Alteração Curricular foi lida pelo autor Professor 
Pedro Eduardo Almeida da Silva, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, O 
Professor Pedro salientou os principais objetivos:  Fornecer aos alunos noções básicas de biologia 
molecular e da aplicação dessa ferramenta na pesquisa no âmbito da parasitologia. Permitir que o discente 
adquira conhecimentos básicos que permitam executar extração e amplificação de DNA.  Após a leitura o 
Senhor Presidente colocou em votação a alteração Curricular no QSL dos Cursos de Mestrado e Doutorado 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, aprovado por unanimidade. Oitavo Assunto da 
Pauta: Instrução Normativa 02/2019 – Fundação de Apoio à Universidade - FAURG, Dispõe sobre os valores 
de ressarcimentos à FAURG devido aos custos administrativos e operacionais na execução de programas e 
projetos. Ficou estabelecido o percentual mínimo de 8% e máximo 15% da receita bruta de cada programa 
ou projeto para ressarcir os seus custos administrativos e operacionais.  A Professora Simone fala que teve 
muita dificuldade na realização de Convênio com a Prefeitura de São José do Norte, via FAURG, foi por falta 
de conhecimento dos trâmites. O Professor Pedro sugere que seja realizada uma consulta para a Fundação 
dos trâmites para realização de próximos Convênios e divulgados a todos os docentes.  Nono Assunto da 
Pauta: Indicação de Docentes para análise dos critérios de Progressão docente para Associado.  O Senhor 
Diretor informa que recebemos da CPPD solicitação de indicação de Comissão para análise de critérios de 
Progressão Docente para Professor Associado. Foi disponibilizado como modelo os critérios da Escola de 
Engenharia.  O Professor Obirajara solicitou indicação da Comissão, pois a Unidade precisa constituir uma 
comissão e definir os critérios. A princípio foi pensado na mesma composição da comissão para o processo 
de progressão funcional docente da FaMed, mas um dos membros está saindo. Dessa forma, será 
verificada a disponibilidade dos docentes e na próxima reunião será aprovada a Comissão. Décimo Assunto 
da Pauta: Solicitação de Troca de Lotação do TAE Juliano Lacava Pereira. O Professor Obirajara fala que 
desde o ano passado a área do AICB trouxe a situação do técnico Juliano. No início do ano, o servidor 
procurou a Direção e houve a tentativa, dentro das diferentes Áreas da Faculdade de Medicina, de 
identificar um local para o qual o servidor pudesse ser realocado. Identificou-se que todos locais estão de 
certa forma ocupados.  Junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas foi identificado que não tinha nenhuma 
outra unidade que fizesse ou tivesse a necessidade de fazer troca. Surgiu do próprio Juliano a possibilidade 
de transferência dele para o Museu, tendo o mesmo relatado que o Lauro Barcellos estaria interessado.  O 
Professor Obirajara fala que conversou com a Professora Lúcia e ela informou que o Museu não tem vaga 
para troca, ou seja, o servidor iria com a vaga e nós estaríamos perdendo a vaga definitivamente. Mesmo 
que nesse instante houvesse vaga não tem mais concurso para técnico-administrativo, pelo menos nesse 
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momento, então da mesma forma ele iria e ficaríamos com uma vaga não preenchida. Ocorre que nesse 
instante não tem vaga. Sendo assim, a orientação da PROGEP seria a troca de lotação sem reposição de 
vaga.  A Professora Fabiana fala que realizou reunião na Área AICB no dia 08 de agosto e foi aprovado a 
troca de lotação do servidor Juliano com 13 votos favoráveis e 01 contra.  A Professora Fabiane fala que as 
atividades do servidor já estão sendo desenvolvidas por outros técnicos do Laboratório. O Professor Pedro 
fala que a situação está muito difícil. Após a palavra da Professora Fabiane e do Professor Pedro foi 
colocado em votação sendo aprovado por unanimidade a troca de lotação do servidor Juliano sem 
reposição da vaga.  Décimo Primeiro Assunto da Pauta: Distribuição de vagas para Professor Substituto.  O 
Professor Obirajara informou que realizou reunião no dia 01 de agosto com a Comissão de Apoio a Gestão 
para a discussão da distribuição das vagas dos concursos para professores substitutos, as quais a Faculdade 
de Medicina não consegue preencher pela ausência de candidatos. O professor Obirajara expôs que a 
Administradora Nicolle repassou à Direção da FaMed um levantamento dos concursos para professor 
substituto, sendo a maioria deles para o preenchimento de vagas oriundas do afastamento de professores 
cedidos para a EBSERH: na Área de Cirurgia há vaga de três professores: Prof. Fábio Lopes, Prof. Hsu e 
Prof.ª Sandra. O professor Obirajara relatou que para a vaga do professor Fábio foram abertas três 
seleções, para cirurgia geral, sem candidatos inscritos, para a vaga do professor Hsu foram abertas duas 
seleções com requisito na especialidade em urologia, sem candidatos inscritos. A administradora Nicolle 
informa, para a vaga do professor Hsu havia candidato, mas por ser para 20 (vinte) horas não houve 
interesse. O professor Obirajara informou que a vaga da professora Sandra estava sendo ocupada pelo 
Prof. André Koth do setor de Anatomia, cujo contrato encerrou e que necessita ser preenchida novamente. 
Na Área de Clínica Médica, o professor Obirajara expôs que foram realizadas três seleções para a vaga do 
prof. Ivaldir, sem candidatos inscritos, para a vaga da professora Jucéli, afastada para conclusão do 
Doutorado foram realizadas duas seleções também sem candidatos inscritos, recentemente surgiu a 
possibilidade de concurso para professor substituto para o preenchimento da vaga da Profª. Márcia 
Rodrigues, também cedida para a Ebserh e a vaga da Prof.ª Rossana foi preenchida pela Heruza Zogbi. O 
professor Obirajara salientou que há duas demandas para contratação de professor substituto, devido aos 
afastamentos para a realização de pós-doutorado dos professores Pedro e Juraci, e em uma reunião prévia 
entre a Direção da FaMed e a Coordenação de Curso de Medicina, foi discutida sobre a distribuição das 
vagas dos professores cedidos para a Ebserh, não preenchidas, para as vagas dos professores Pedro e 
Juraci. A administradora Nicolle informou que a aprovação dos requisitos para a seleção de substitutos 
para as vagas dos professores Pedro e Juraci pode ser apresentados na próxima reunião do Conselho da 
FaMed. O professor Pedro questionou se haverá a abertura de concurso. A administradora Nicolle 
respondeu que a FaMed reaproveitaria a seleção da Júlia Vianna, que ficaria contratada por dois anos. A 
professora Simone considera que é mais fácil conseguir professor com o perfil de pesquisador como a Júlia 
Vianna do que abrir vaga para médico. A administradora Nicolle questionou se para o preenchimento da 
vaga do professor Juraci, pela disciplina lecionada é necessário o perfil de médico. A professora Carla 
informou que para a disciplina de Epidemiologia não há esta exigência de ter formação em medicina. O 
professor Obirajara informou que na Área de Cirurgia há três vagas em aberto e que conversou com um 
profissional da Ebserh que tinha interesse na seleção da clínica médica, mas quando viu que era uma vaga 
de 20 (vinte) horas, desistiu. Segundo o professor Pedro, não se trata apenas de carga horária de aula, pois 
a Júlia Vianna também atua na pós-graduação, há as orientações e estamos dentro desta proposta de 
reforçar uma área de tecnologia. Para tal, o professor Pedro necessita de que seja o ponto forte da área, 
que será uma referência interessante e a Júlia ajudará bastante. O professor Pedro acrescentou que no 
mesmo período ele e a professora Melissa estarão afastados, sendo importante haver alguém da área 
também para assumir a coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde na sua 
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ausência. O professor Pedro considera ideal que o coordenador do PPGCS seja da FaMed e a professor Júlia 
dará este suporte para outro coordenador assumir. Em votação foi aprovado por unanimidade duas vagas 
de substituto para Clínica Médica, duas vagas para Área de Cirurgia, duas vagas para substituição dos 
professores Pedro e Juraci.  Décimo Segundo Assunto da Pauta: Aprovação de abertura de Edital para 
Escolha da Coordenação do PPGSP.  O processo de eleição Junto à Comunidade Universitária da Faculdade 
de Medicina, será realizada entre os dias 12/08 a 23/08 de 2019, será coordenada por uma Comissão 
Eleitoral constituída por: Simone Karam (Representante Docente - Presidente), Josiane Farias 
(Representante Técnico) e Tyele Peres (Representante Discente). Cronograma:  

DATA/HORA AÇÃO LOCAL 

12 e 13/08 

Das 13h30min às 16h30min 

 
Inscrições dos candidatos 

 
Protocolo Unidade Saúde 

14/08 

17h30min 

Homologação e divulgação 
dos candidatos inscritos 

www.medicina.furg.br  
e Mural do 4º andar da área acadêmica 

15/08 

Das 8h às 12h 

Das 13h30min às 16h30min 

 
Período de recursos 

Protocolo Unidade Saúde 

16/08 

17h 

Divulgação do resultado 
dos recursos 

www.medicina.furg.br 
 e Mural do 4º andar da área acadêmica 

19/08 a 20/08 

0h do dia 19/08 até às 
23h59min do dia 20/08 

 
Eleição 

Site de Consultas da FURG: 
http://www.consultas.furg.br 

21/08 

9h 

Divulgação dos resultados www.medicina.furg.br  
e Mural do 4º andar da área acadêmica 

22/08 

Das 8h às 12h 

Das 13h30min às 16h30min 

 
Período de recursos 

Protocolo Unidade Saúde 

23/08 

13h30min 

Resultado final após 
recursos 

www.medicina.furg.br  
e Mural do 4º andar da área acadêmica 

1) Após a leitura da composição da Comissão Eleitoral e cronograma da Eleição, o assunto foi colocado em 
votação sendo aprovado por unanimidade.   Décimo Terceiro Assunto da Pauta: Alteração no período do 
afastamento do Professor Pedro Eduardo Almeida da Silva:  Visitante Sênior dentro do Projeto institucional 
PrInt. O Projeto PrInt institucional: A realização deste estágio de Professor Visitante Sênior objetiva a 
necessidade de ampliação da participação brasileira na agenda global de controle da TB, bem como a 
consolidação e expansão da internacionalização Universidade Federal do Rio Grande e do Programa de Pós-
graduação em Ciências da Saúde (PPGCS), bem como do NUPEMM (Núcleo de Pesquisa em Microbiologia 
Médica).  Solicitação de afastamento de 12 meses a contar a partir de 01/12/2019, para realização do 
referido estágio na Universidad de Zaragoza Espanha, contando, em princípio, com seis meses de bolsa 
CAPES-PrInt. Em discussão assunto aprovado por unanimidade.  Décimo Quarto Assunto da Pauta: 
Assuntos Gerais: 1) O Professor Obirajara informa que enviamos a todos os docentes Convite Café com 
Inovação – FURG - HU - EBSERH, será realizado dia 08 de agosto das 14h às 17h, no terceiro piso do Hospital 
Universitário. 2) O Senhor Diretor informa que o Gabinete da Reitoria promoveu na manhã do dia 2 de 
agosto, uma reunião com diretores das Unidades Acadêmicas da FURG. O objetivo foi debater o Programa 
Future-se, anunciado em julho pelo Ministério da Educação (MEC) com a proposta de contratar 
Organizações Sociais para dar suporte aos eixos do Programa. Dando continuidade à reunião será realizada 
no dia 09 de agosto, às 10 h no Anfiteatro da Área Acadêmica da Unidade da Saúde para apresentação aos 
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professores e Técnicos da Área Acadêmica. 3) A Administradora Nicolle informa que será necessário a 
realização de reunião extraordinária dia 13 de agosto para aprovação dos atos finais de concurso de 
professor substituto da Área de Pediatria.  Não havendo mais nada a tratar, às doze horas 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. Dr. Obirajara Rodrigues 

Diretor da Faculdade de Medicina 

 
 
 
 

Laureci da Costa 
Secretaria da Faculdade de Medicina 
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