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ATA 023/2019  

 
Aos cinco dias do mês de setembro 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), 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), Andréa Fogaça Soubhia (Coordenadora Docente da Área de Cirurgia – 
Suplente), Simone Menezes Karam (Coordenadora Docente da Área de Pediatria), Linjie Zhang  
(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública – Suplente),  Márcia 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) e Caroline Busatto (Representante Discente da Pós-Graduação.  
Ausente por motivo de férias Carla Vitola Gonçalves (Coordenadora do Curso de Medicina), Ausente sem 
justificativa Sandro Schreiber de Oliveira – Coordenador Docente da Área de População e Saúde. 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:  21/2019 da reunião ordinária 
realizada em 08/08/2019.  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 21/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. 
Segundo Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 22/2019 da reunião extraordinária realizada em 
13/08/2019. 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 22/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.  Terceiro 
Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino 1154: Titulo: Doenças Genéticas em populações 
Isoladas no Brasil: investigação e assistência. Objetivo Geral: Informar a comunidade acadêmica sobre o 
tipo de pesquisa. Coordenadora do Projeto: Professora Simone de Menezes Karam.  O Projeto teve como 
Relatora a Professora Janaina Salomão Saavedra, membro da Comissão de Ensino da Faculdade de 
Medicina a qual, após análise da documentação, votou pela aprovação do Projeto. Após a leitura do 
parecer da Comissão o Senhor Diretor colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a 
esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Quarto 
Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa: Titulo: Ecossistema Costeiro como Reservatório de 
Resistência aos Antibióticos.  OBJETIVO GERAL: Determinar a prevalência de GRAs e bactérias resistentes 
aos antibióticos na região estuarina da Lagoa dos Patos e Saco da Mangueira relacionando-os com 
poluentes e fatores ambientais. Objetivos específicos: Determinar a prevalência de microrganismos 
clinicamente importantes resistentes aos antibióticos no ecossistema costeiro da cidade do Rio Grande 
Meta associada 1) Caracterização da resistência aos antibióticos bacilos Gram-negativos de interesse 
médico, Staphylococcus aures e Enterococcus faecalis Identificar fatores ambientais associados a 
resistência aos antibióticos Meta associada. Determinar a presença de fósforo, cobre, mercúrio e 
condicionantes ambientais relacionadas à resistência aos antibióticos Caracterizar a prevalência de GRAs 
nos pontos de coleta de amostra Meta associada. Identificar a presença de qnrA, qnrB e qnrS, qepA, 
aac(6’) -lb-cr, blaTEM, blaCTXM, blaSHV, erm(B), sul(I), sul(II), tet(O), tet(V), mecA, merA e tcrB Rastrear 
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os resíduos de antibióticos no meio ambiente Metas associadas. Determinar a prevalência dos diferentes 
antibióticos.  Relacionar fatores ambientais com a presença de resíduos antibióticos Coletar dados da 
dinâmica da água estuarina da Lagoa dos Patos Meta associada. Determinar em tempo real dados de 
corrente (direção e velocidade), salinidade e Ph Determinar o efeito de amostras ambientais e de metais 
no crescimento de linhagens de bactérias resistentes e não resistentes aos antibióticos Meta associada.  
Realizar ensaio fenotípico para avaliar o crescimento de cepas de referência de Escherichia coli e 
Staphylococcus aureus em presença de amostras ambientais de água e metais. Equipe:  Prof. Dr. Pedro 
Eduardo Almeida da Silva (Coordenador) - FAMED – FURG, Profa. Dra. Andrea Von Groll - FAMED – FURG, 
Profa. Dra. Daniela Ramos -  FAMED – FURG, Profa. Dra. Ivy Ramis - FAMED – FURG, Prof. Dr. Ednei 
Gilberto Primel - Escola de Química e Alimentos – FURG, Prof. Dr. Bruno Meira Soares - Escola de Química 
e Alimentos – FURG, Prof. Dr. Paulo César Abreu - Instituto de Oceanografia – FURG, Prof. Dr. Gilberto 
Fillmann - Instituto de Oceanografia – FURG e Prof. Dr. Flávio Manoel Rodrigues da Silva Junior - Instituto 
de Ciências Biológicas – FURG. O Projeto foi analisado pela Comissão de Pesquisa da Faculdade de 
Medicina a qual após análise da documentação, votou pela aprovação do Projeto. Após a leitura do 
parecer da Comissão o Senhor Diretor colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a 
esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Quinto 
Assunto da Pauta: Aprovação d o Projeto de Extensão 1102: Titulo:  ambulatório de gestantes 
adolescentes em situação de vulnerabilidade. Objetivo Geral: Atendimento ambulatorial especializado 
para as gestantes adolescentes em vulnerabilidade biopsicossocial. Objetivo Especifico:  Com o 
atendimento as gestantes adolescentes, objetiva-se diminuir os riscos à saúde materna e infantil no 
transcorrer do atendimento pré-natal obtendo-se o melhor desfecho gestacional para o binômio mãe-
recém-nascido; Também pretendem-se diminuir a recorrência de novas gestações durante a 
adolescência, através de orientação e oferecimento de métodos anticoncepcionais. Por fim deseja-se que 
a gestante ao ser exposta a uma equipe multidisciplinar de cuidado que além de atende-la realizarão 
encontros pré-consulta tenham uma importante aquisição de conhecimentos sobre cuidados da mulher e 
da criança. Coordenadora do Projeto: Professora Janaina Salomão Saavedra.  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. Sexto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto 
de Extensão 1105: Titulo: Microbiologia na Escola, porque o essencial é invisível aos olhos. Objetivo Geral:   
Promover a divulgação e o interesse, através de ferramentas lúdicas e práticas, pela ciência e suas 
aplicações na educação básica, especialmente, aquelas relacionadas à microbiologia. Objetivo Especifico: 
Identificar as concepções que os alunos apresentam sobre a microbiologia, abrindo espaços para 
participação e discussões sobre cada assunto abordado. Propor a utilização de materiais caseiros e de 
fácil acesso em atividades práticas, a fim de contextualizar a microbiologia presente no cotidiano de cada 
um. Inserir objetos lúdicos de aprendizagem, com a finalidade de desenvolver a criatividade e 
conhecimento individual e coletivo. Gerar um ambiente de aprendizado completo e abrangente, através 
do desenvolvimento integrado de atividades teórico-práticas. 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. Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão 1112: Titulo: Setembro 
amarelo em ambiente universitário ações de promoção à saúde mental. Objetivo Geral:   Oferecer aos 
alunos de graduação de Medicina atividades teórico-práticas com o intuito de promoção da Saúde 
Mental e discussão do tema Suicídio no espaço universitário. Objetivo Especifico: Abordar o tema suicídio 
e estratégias de enfrentamento para tal em ambiente universitário entre discentes da graduação de 
Medicina. Discussão do tema depressão e suas repercussões em ambiente universitário. Discussão de 
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estratégias para redução de estresse e ansiedade em discentes. Promoção de meios de identificação de 
sintomas depressivos e ideação suicida em discentes. Fornecimento de práticas gratuitas de yoga e 
meditação visando a redução de sintomas ansiosos em universitários.  Coordenador do Projeto: Professor 
Lino Marcos Zanatta.  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. Oitavo 
Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão 1115: Titulo:  2º Mutirão de Cirurgias 
Ambulatoriais da LIC/FURG 2019.  Objetivo Geral:  Realizar uma grande quantidade de procedimentos 
cirúrgicos de pequeno porte em um único dia, mantendo o academicismo e a qualidade técnica do 
serviço. Objetivo Especifico:  Promover um momento de aprendizado para os alunos de medicina; 
Promover um momento de atuação prática para os alunos de medicina; Promover redução da espera dos 
pacientes pela realização dos procedimentos, proporcionando a resolução dos problemas de saúde 
desses pacientes.  Coordenador do Projeto: Professor Luciano Zogbi Dias. 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.  Nono Assunto da Pauta: Aprovação da 
participação das Professoras Janaina Salomão Saavedra e Kharen Carlotto, como colaboradoras na 
Equipe Executora do Projeto de Extensão:  Titulo:  Grupo/Curso de Gestantes. Objetivo Geral: 
Instrumentalizar gestantes e seus familiares quanto aos cuidados durante a gestação, parto e pós-parto. 
Objetivo Especifico: - Instrumentalizar a gestante e seus familiares quanto ao cuidado de si e do recém-
nascido; - Compartilhar conhecimentos com gestantes e familiares da comunidade riograndina, 
estimulando a troca de saberes; - Aproximar e instrumentalizar os(as) parceiros (as) e familiares do 
cuidado da gestante (parturiente ou puérpera) e do recém-nascido; Proporcionar acesso permanente da 
gestante aos profissionais de saúde; - Dirimir dúvidas, anseios e angústias das gestantes e seus familiares 
acerca da gestação, parto e puerpério; - Conhecer e discutir saberes culturais e do senso comum com a 
comunidade; - Incentivar ao protagonismo no parto e ao aleitamento materno; - Desenvolver a noção de 
trabalho interdisciplinar entre os acadêmicos de enfermagem.  Coordenadora do Projeto: Professora 
Simoni Saraiva Bordignon (Escola de Enfermagem). Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto 
em discussão.  Não havendo manifestações foi aprovado por unanimidade a participação das Professoras 
Janaina Salomão Saavedra e Kharen Carlotto, como colaboradoras na Equipe Executora do Projeto de 
Extensão. Décimo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Cultura 876: Titulo: Literatus Clube do 
Livro. Objetivo Geral:  O Literatus O Literatus visa desenvolver uma atividade extracurricular que 
proporciona lazer e enriquecimento cultural e social através de atividades de leitura, participação de 
grupos e confraternizações. Coordenador do Projeto: Professor Lino Marcos Zanatta. Após a leitura, o 
senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de Cultura foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo Primeiro Assunto da Pauta: 
Homologação “Ad Referendum”:  Memo. FAMED 246/2019 – Relatório Final do Projeto de Extensão 
“Simpósio Saúde, Educação e Direitos Humanos: Desafios do Processo Transexualizador” – Coordenador 
Professor Obirajara Rodrigues.  Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não 
havendo manifestações foi colocado em votação a Aprovação do “Ad Referendum”, sendo aprovado por 
unanimidade.  Décimo Segundo Assunto da Pauta: Homologação “Ad Referendum”:  Memo. FAMED 
247/2019 – a participação do Professor Felipe da Silva Paulitsch, como colaborador no Desenvolvimento 
do Projeto de Pesquisa “Kids Save Lives Brasil”. Coordenadora Professora Priscila Aikawa -  Instituto de 
Ciências Biológicas – ICB.  Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não 
havendo manifestações foi colocado em votação a Aprovação do “Ad Referendum”, sendo aprovado por 
unanimidade.  Décimo Terceiro Assunto da Pauta: Homologação do resultado da eleição para 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública – FAMED: realizada no período de 

mailto:medicina@furg.br


   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG  

FACULDADE DE MEDICINA 
           

 

Campus da Saúde – Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo 
Rua Visconde de Paranaguá, 102 – sala 425 – Centro – Rio Grande / RS – CEP: 96203-900  

 Fone: (53) 3237.4625 
medicina@furg.br 

 
 

4 

 

12/08 a 23/08 de 2019, coordenada pela Comissão Eleitoral constituída por: Simone Karam 
(Representante Docente - Presidente), Josiane Farias (Representante Técnico) e Tyele Peres 
(Representante Discente). Chapa Única. Total de votantes 09. Sendo 04 votos de docentes e 05 votos de 
discentes. Sendo considerada a Chapa Eleita composta pelos Professores Linjie Zhang (Coordenador) e 
Rodrigo Dalke Meucci (Coordenador Adjunto).    O Professor Zhang fala que ficou surpreso com o baixo 
número de votantes e fala que acredita que foi uma forma de protesto. O Professor Pedro fala que não 
acredita que seja este o motivo em outros processos de eleição na FAMED é sempre tem baixo o número 
de participantes. Foi consenso de todos os Conselheiros que o Programa que tem muito a crescer com os 
Professores Linjie Zhang (Coordenador) e Rodrigo Dalke Meucci (coordenador de adjunto). Logo após o 
Senhor Diretor colocou em votação a homologação o resultado da eleição para Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, aprovado por unanimidade com palmas de todos os 
presentes.  Décimo Quarto Assunto da Pauta: Aprovação de Convênio com a Prefeitura Municipal do 
Rio grande  através de Secretaria de Município da Saúde (SMS) e a Universidade Federal do Rio Grande 
– FURG, visando desenvolvimento de ações de ensino e pesquisa voltadas a qualificação da atenção à 
saúde de mães crianças do município do Rio Grande – RS: Constitui objeto do presente convênio o 
desenvolvimento de ações de ensino e pesquisa, de acordo com o regimento e diretrizes do Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande 
(PPGSP – FURG). Coordenador Professor Christian Loret de Mola Zanatti.   Após os esclarecimentos do 
Professor Obirajara o assunto foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Décimo Quinto 
Assunto da pauta: Aprovação da indicação de Docentes para análise dos critérios de Progressão 
docente para Associado: Claudio Moss da Silva, Luciana Farias da Costa de Ávila e Alessandro Menezes 
de Oliveira.  O Professor Obirajara informa que na última reunião do Conselho nós tínhamos ficado de 
definir um professor da Pós-graduação. A indicação da Pós-Graduação foi Professora Luciana Ávila. Em 
aprovação da Composição da Comissão para análise dos critérios de Progressão docente para Associado, 
aprovado por unanimidade.   Décimo Sexto Assunto da Pauta:   Assuntos Gerais: 1) O Senhor Diretor 
informa que no dia 11 de setembro será realizado o Teste do Progresso. Temos 254 alunos inscritos, 
enviamos e-mail a todos os docentes solicitando voluntários para aplicar a prova, solicita quem puder 
auxiliar nessa importante ferramenta de avaliação do curso de medicina, entrar em contato com 
Administração. 2)  Orçamento: A Professora Lulie informa que na última reunião do COEPEA não foi 
citado a questão do orçamento. O Professor Obirajara fala que na Reunião da COREME a Coordenadora 
informou o orçamento da COREME foi bloqueado, não sabemos se vamos conseguir subsidiar pagamento 
das diárias e passagens para a professora Angélica, convidada para ministrar oficina aos docentes da 
FaMed. 3) O Professor Obirajara informa que estamos solicitando uma reunião com o Professor Danilo, 
para discutir alguns assuntos importantes, como a Estrutura Administrativa da Faculdade de Medicina, a 
situação mais emergencial é a divisão das áreas e isso implica na modificação do nosso Regimente como 
existe uma definição da comissão de que não haveria revisão do Estatuto da Universidade que está 
ocorrendo. 4) O Professor Obirajara informa que estamos solicitando reunião com a Reitora e o Pró-
Reitor de Infraestrutura, para tratar assuntos importantes abordados em Reunião com Superintendência 
da HU/EBSERH, referente a infraestrutura do Prédio da Área Acadêmica. Tão logo seja agenda a reunião o 
assunto será pauta do Conselho para mais esclarecimentos.  5)  O Professor Pedro informa que no dia 
03/09/2019 recebemos da CAPES ofício circular em que versa sobre a suspensão do cadastramento de 
novos bolsistas no País. Consta no referido documento que: a CAPES suspendeu, a partir de setembro de 
2019, o cadastramento de novos bolsistas, bem como a alteração de vigência das bolsas. Desta forma, 
todos aqueles bolsistas DS e PNPD do PPGCS que teriam renovação a partir de setembro ou que 
esperavam a liberação de uma cota de bolsa neste período serão prejudicados, seja por não poder 
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renovar ou por não poder ingressar no sistema de bolsas.  Não são conhecidos outros detalhes, como, 
por exemplo, quando e se estas cotas voltarão ao sistema.  A Coordenação do PPGCS se solidariza com 
todos aqueles que estão sendo prejudicados com esta e outras tantas medidas como a falência do CNPq, 
FINEP etc. Por fim, e importante, o Professor Pedro salienta que não esqueceremos, nem abandonaremos 
as nossas missões maiores que são as de: formar recursos humanos de qualidade, produzir e transferir 
conhecimento para a sociedade e promover o acesso justo e equitativo ao ensino superior de qualidade. 
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. 

 
  
 
 

Prof. Dr. Obirajara Rodrigues 
Diretor da Faculdade de Medicina 
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