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ATA 026/2019 

 

 
Aos dez dias do mês de outubro 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: 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 Menezes Karam (Coordenadora Docente da Área de Pediatria) 
Sandro Schreiber de Oliveira (Coordenador Docente da Área de População e Saúde), Linjie Zhang  
(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública),  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), Ana Julia Ries (Representante Discente da Pós-Graduação) e Nicolle Barnes da Silveira 
(Administradora da Faculdade de Medicina).  Justificaram ausência: Lulie Rosane Odeh Susin (Vice-
Diretora da Faculdade de Medicina) e Milene Pinto Costa (Coordenadora da Residência Médica).  
Ausência 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:  23/2019 da reunião ordinária 
realizada em 05/09/2019. Tendo em vista que 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 23/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por 
unanimidade. Segundo Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 24/2019 da reunião extraordinária realizada 
em 05/09/2019. Tendo em vista que 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 24/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.  
Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino 1175: Titulo:  LIAGO – Liga Acadêmica de 
Ginecologia e Obstetrícia. 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.  O Parecer da Comissão de Ensino:  foi realizado do período 
18/03/2018 e se estenderá até 06/12/2019, sem recursos financeiros e conta com a atuação de 0 bolsista. 
Considero o projeto adequado mas necessita adaptações para sua melhor execução: Faz-se necessário 
inserir um resumo da proposta e explicitar as disciplinas que poderão ser contempladas, bem como 
adequar o número de alunos atendidos com a proposta. Outro ponto relevante é que para o 
desenvolvimento do item 2 da Metodologia (Ação LIAGO no Outubro Rosa) haverá a necessidade de 
recursos para custeio dos exames solicitados que o projeto não especifica. A meu ver o projeto terá 
impacto e relevância para a comunidade acadêmica. Relatora: Professora Milene Pinto Costa.  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 Ensino 1183: Titulo: Monitoria de 
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Psiquiatria.  Objetivo Geral: Permitir que alunos que se interessam pela área de Psiquiatria, tenham uma 
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos. Coordenador do Projeto: Professor Lino Marcos 
Zanatta.  O parecer da Comissão de Ensino:  Foi realizado do período 23/08/2019 a 27/12/2019, sem 
recursos financeiros e conta com a atuação de XX bolsista. Considero o projeto adequado e exequível. 
Relatora: Professora Patrícia Leal da Costa Valle Urbanetto. 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 do Projeto de Ensino 1172: Titulo: I Curso de Antimicrobianos na Prática Médica. Objetivo 
Geral: Realizar aulas teóricas visando o aprendizado e reforço de conceitos sobre os aspectos 
microbiológicos que influenciam na aplicabilidade dos antimicrobianos em diferentes contextos da clínica 
médica.  Coordenador do Projeto: Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira. O Parecer da Comissão de 
Ensino:    será realizado do período 01/10/2019 a 06/11/2019, com/sem recursos financeiros e conta com 
a atuação de 0 bolsista. Considero o projeto adequado mas necessita adaptações para sua melhor 
execução (escrever sugestões abaixo).   A fundamentação do projeto, bem como sua justificativa, 
demonstra a relevância mundial da temática para a prática clínica, bem como para a formação consciente 
e complexa dos profissionais da área da saúde. A proposta visa “costurar” algumas lacunas que possam 
ficar durante a formação dos nossos alunos, o que poderá desencadear sérios problemas de saúde pública 
impactantes. O referido projeto apresenta os resultados esperados com a execução da mesma, mesmo 
que não esteja destacado em um item específico. Sugiro, portanto, a inserção de um resumo da proposta, 
bem como, cursos, disciplinas e o número de alunos que poderão ser contemplados com a execução 
deste projeto. Relatora: Daniela Fernandes Ramos Soares.  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. Sexto Assunto da Pauta: 
Aprovação do Relatório de Atividade de Extensão: Título:  II Simpósio Rio-Grandino de Imagenologia: O 
projeto foi realizado para suprir a falta de conteúdos de imagenologia no Curso de Medicina da FURG em 
decorrência da aposentadoria do professor responsável pelos conteúdos e ausência de interessados nos 
concursos abertos. O II Simpósio Rio-Grandino de Imagenologia ocorreu na cidade do Rio Grande, no 
Anfiteatro Professor Newton Azevedo, localizado na área acadêmica da Faculdade de Medicina (FAMED) 
da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) durante os dias 12 e 13 de abril de 2019. Houve também a 
realização de um minicurso sobre “Imagenologia na Sala de Emergência” no dia 11 de abril de 2019. O 
evento priorizou temas relevantes para a graduação médica. Foram abordadas noções básicas acerca da 
Imagenologia Geral, com enfoque em quando, como e por que solicitar os diferentes exames de imagem 
nas áreas da Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Interna, Urgência e Emergência. Salienta-se que este 
ponto foi extremamente debatido, visto que os alunos e profissionais da saúde estão inseridos no sistema 
público de saúde, cujos recursos são finitos e saber administrá-los é uma questão fundamental. Não 
menos importante foram os conhecimentos ministrados sobre a interpretação dos exames de imagem 
correlacionado-os com os quadros clínicos dos pacientes. O evento desenvolveu-se por meio de palestras 
e discussões de casos (“Hands on”). Foram ainda apresentados vídeos demonstrando procedimentos 
invasivos com intensificação de imagens. Em todas as atividades foi oportunizado aos alunos um amplo 
espaço para perguntas e dirimir dúvidas. Coordenadora do Projeto: Professora Profª. Drª Isabel Cristina 
de Oliveira Netto. Após a leitura do relatório Senhor Diretor colocou o assunto em discussão. Não 
havendo manifestações a esse respeito, o relatório foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Sétimo Assunto da Pauta: Para Conhecimento Projeto de Extensão 1134: Titulo: 1º 
Seminário Interculturalidade na Política de Saúde Indígena. Objetivo Geral: Estudar conceitos 
fundamentais para refletir sobre a saúde da população indígena, especificamente no sul do Rio Grande do 
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Sul, tanto no que se refere à compreensão da presença das populações indígenas no extremo sul, quanto 
e debater sobre a legislação e o conceito de políticas públicas para os povos indígenas, até chegarmos ao 
debate sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.  Participação:  Prof. Obirajara 
Rodrigues (FAMED). Coordenadora do Projeto: Professora Leticia Cao Ponso – ILA.  Após a leitura, o 
senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o assunto foi aprovado 
por unanimidade.  Oitavo Assunto da Pauta: Homologação “Ad Referendum" dos Editais de Seleção 
02/2019 e 03/2019 do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS), os referidos Editais 
torna público critérios para o processo seletivo de candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado 
respectivamente.   Em votação da homologação “Ad Referendum", aprovado por unanimidade.  Nono 
Assunto da Pauta: Aprovação do 1º relatório referente ao primeiro mês de afastamento da Professora 
Juceli Marcia Hendges Sparvoli. Curso de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde. A nível de Doutorado.  Áréa de Concentração: Medicina Investigativa. Orientador: Professora Carla 
Vitola Goncalves.  Em discussão do 1º relatório do afastamento da Professora Juceli Marcia Hendges 
Sparvoli, não havendo manifestações o relatório foi aprovado por unanimidade.  Décimo Assunto da 
Pauta: Aprovação do 2º Relatório referente primeiro semestre de Afastamento da Professora Juceli 
Marcia Hendges Sparvoli. Curso de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação Em Ciências da Saúde. A 
nível de Doutorado. Área de Concentração:  Medicina Investigativa. Orientador: Professora Carla Vitola 
Goncalves. Em discussão do 2º relatório do afastamento da Professora Juceli Marcia Hendges Sparvoli, 
não havendo manifestações o relatório foi aprovado por unanimidade. Décimo Primeiro Assunto da 
Pauta: Aprovação do 2º Relatório referente primeiro semestre de Afastamento da Servidora Simone 
Rodrigues Zabolotny, Secretária do PPGCS. Afastamento parcial para Pós-Graduação, em nível de 
Mestrado, Área de Concentração Ciências Contábeis. Orientador: Professor Alexandre Costa Quintana. Em 
discussão do 2º Relatório referente ao primeiro semestre de afastamento da Servidora Simone Rodrigues 
Zabolotny, não havendo manifestações o relatório foi aprovado por unanimidade. Décimo Segundo 
Assunto da Pauta: Aprovação das Normas e Composição da Comissão de Extensão. A Comissão será 
composta pelos seguintes membros:  Professora Doutora Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti, Professora 
Doutora Luciana Farias da Costa de Ávila, Nicolle Barnes da Silveira (TAE - FAMED) e Luna Karolina Neves 
de Abreu (Discente da Graduação).  Normas da Comissão de Extensão Título I - da Natureza e das 
Finalidades Capítulo I Da Natureza Art. 1º - Define-se como Extensão Universitária o processo educativo, 
cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade. Estabelece uma troca de saberes sistematizados, 
acadêmico e popular, e produzirá conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e 
regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade.  Art. 2º - 
A Comissão de Extensão realizará assessoria ao Conselho da Faculdade de Medicina, no que tange as 
atividades de extensão da Unidade. CAPÍTULO II. DAS FINALIDADES DA COMISSÃO DE EXTENSÃO Art. 3º 
– A Comissão de Extensão tem por finalidade atuar como órgão consultivo da área de extensão, 
analisando e avaliando as propostas de projetos de extensão no âmbito da Unidade. TÍTULO II. DA 
CONSTITUIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES CAPÍTULO III DA CONSTITUIÇÃO. Art. 3º - Compõe a Comissão de 
Extensão:  I – Docentes representantes da Unidade no Comitê de Extensão da Universidade; II – Técnico 
Administrativo indicado pela direção da Unidade; III – Discente indicado pelo Diretório Acadêmico; §1º Os 
representantes docentes integrarão a Comissão de Extensão enquanto representantes no Comitê de 
Extensão, sendo substituídos em ambas ao mesmo tempo. §2º O representante Técnico Administrativo 
poderá ser substituído por solicitação da direção, de um dos integrantes ou do próprio. §3º O mandato do 
representante discente será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período por solicitação do 
Diretório Acadêmico. Art. 4º - Caberá a Direção da Faculdade de Medicina expedir o ato formal de 
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nomeação dos membros da Comissão de Extensão, após a aprovação pelo Conselho da Faculdade de 
Medicina; CAPÍTULO IV DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE EXTENSÃO Art. 5º - Compete à Comissão de 
Extensão da Faculdade de Medicina: I – Avaliar os projetos de extensão elaborados, após seu registro no 
sistema da universidade (Sisproj), analisando a pertinência do conteúdo programático e das atividades; II 
– Emitir parecer sobre os projetos, propondo mudanças caso seja necessário. III – Acompanhar a 
execução das atividades extensionistas desenvolvidas, através dos relatórios de atividades anuais, sendo 
parcial, quando for projeto contínuo, ou final, quando for o encerramento do projeto; CAPÍTULO V 
TÍTULO III DO FUNCIONAMENTO Art. 6º – A Comissão de Extensão se reunirá em sessão plena uma 
semana antes das Reuniões Ordinárias do Conselho da Faculdade de Medicina. Art. 7º – As reuniões 
extraordinárias serão convocadas pelo Técnico Administrativo integrante da Comissão, sempre que 
houver necessidade. Art. 8º – A Comissão de Extensão funcionará com a presença da maioria simples dos 
seus membros. Art. 9º – O comparecimento às reuniões da Comissão é obrigatório. Art. 10º – O Projeto 
de Extensão, via SisProj, ou o Relatório, via e-mail, deve ser encaminhado, até o dia 20 de cada mês para 
que possa ser analisado pela Comissão e enviado parecer para a reunião do Conselho da Faculdade de 
Medicina do próximo mês. Art. 11º – No final de cada reunião serão emitidos os pareceres dos projetos e 
relatórios analisados e lavrada uma ata que será aprovada na reunião subsequente. Artigo 12º – As 
Normas entram em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho da Faculdade de Medicina, revogadas 
as disposições em contrário.  Após a leitura das Normas da Comissão de Extensão, o Senhor Diretor 
colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, foi colocado o assunto em 
discussão, sendo aprovado por unanimidade. Décimo Terceiro Assunto da Pauta: Reunião com o Diretor 
Executivo da FAURG: Prof. Dr. Humberto Camargo Piccoli. Pauta: Procedimentos e rotinas para execução 
de programas e projetos administrados pela FAURG. A Reunião será realizada no dia 24/10, às 10h30, na 
FaMed na sala 214. O Professor Obirajara fala da importância da participação de todos dos docentes.  
Décimo Quarto Assunto da Pauta: Participação da Faculdade de Medicina no Projeto para Implantação 
do Centro de Atenção em Neuro-Psiquiatria. O Projeto objetiva o desenvolvimento de um Centro de 
Atenção em Neuro-Psiquiatria, cujo propósito é fornecer uma amplitude maior de atendimentos aos 
cidadãos e familiares. Deve-se reafirmar que a prioridade deste projeto consiste em disponibilizar 
atendimentos de diferentes categorias profissionais a população assistida no município do Rio Grande, de 
forma a possibilitar um seguimento clínico, social e psicoterápico com ênfase no melhor retorno 
terapêutico e reinserção social dos usuários, em conformidade com a Portaria 106 de 11 de fevereiro de 
2000.  Responsáveis pelo Projeto: Professor Lino Marcos Zanatta e o Dr. Adib Subh Hasan Husein. O 
Professor Obirajara fala que a mais ou menos a um ano vem sendo discutido e no incio do ano houve uma 
reunião com o Secretário Estadual de Saúde, no início deste ano houve uma reunião com o secretário 
estadual, no sentido de levar para reunião qual era a importância para Faculdade de Medicina no Centro. 
Na época da reunião o Secretário deu todo apoio e se colocou à disposição para as questões de verbas, 
nesse instante o Projeto vai passar pelo Conselho Municipal de Saúde depois pelo Conselho Estadual de 
Saúde para dar andamento. Qual é a participação da Universidade no Projeto,  nesse instante em que 
cidade está apoiando no sentido de mostrar a importância que é para Faculdade de Medicina até porque 
os nossos estudantes a partir de 2021 precisam em  função do estágio ter locais para atuação,  na área de 
saúde mental e o projeto prevê estágio residência, abertura de 5 vagas para gestantes de alto risco,  que 
são dependentes químicas para internação, vagas para adolescentes montando um projeto para de 
psiquiatria para atender crianças e adolescentes. O Professor Obirajara informa que esta semana 
participou de reunião com a Reitora e foi solicitado que nós enquanto Faculdade de Medicina elaborar 
um Projeto.  Décimo Quinto Assunto da Pauta: Aprovação da solicitação de trabalho voluntário da 
Pesquisadora Luana Patrícia Marmitt, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, A Professora 
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Maria Cecília Formoso Assunção será responsável pelas disciplinas a serem ministradas. Em votação na da 
solicitação de trabalho voluntário aprovado por unanimidade.  Décimo Sexto Assunto da Pauta: O 
Professor Obirajara informa do Convite recebido da Magnifica Reitora para a Solenidade Comemorativa 
ao Dia do Servidor Público. Será realizada no dia 31 de outubro, às 14h30 no Cidec-Sul, Campus Carreiros.  
Nessa ocasião, serão realizadas a Assembleia Universitária com homenagem aos servidores por tempo de 
serviço (25, 30, 35, 40 e 45 anos de efetivo exercício), a homenagem aos aposentados 2018/2019 e a 
atividade cultural com o show da banda Garotos da Rua.  Servidores homenageados da Faculdade de 
Medicina por tempo de serviço:  Professor Nelson Pontes Riet Correa - 45 anos, Professora Carolina Alicia 
Coch Gioia - 30 anos, Professor Carlos James Scaini - 25 anos e o Professor Juraci Almeida César - 25 anos. 
Décimo Sétimo Assunto da Pauta: Assuntos Gerais: 1) Teste do Progresso:  O Professor Sandro informa 
que no dia 11 de setembro, das 13h30 às 17h30, foi realizado o Teste do Progresso 2019 e que neste dia e 
horário as aulas para o curso de Medicina foram suspensas para os alunos participem da prova. Mas dos 
420 alunos do Curso de Medicina, 254 realizaram a inscrição e apenas 200 realizaram a prova.  A 
Professora Carla salienta foi pouca participação dos alunos.  O Teste de Progresso é uma oportunidade 
para que os estudantes de Medicina da 1ª a 6ª séries façam uma avaliação do nível de conhecimento 
adquirido na graduação. Adicionalmente a FaMed também faz uma análise do desempenho global de 
seus estudantes, questão por questão, permitindo identificar lacunas na sua grade curricular e de 
conteúdo, quando se identifica que sistematicamente os alunos erram determinadas questões ou temas 
na prova, sendo uma importante ferramenta para o aprimoramento do nosso curso.  A Professora Carla 
informa que no próximo ano será realizado o teste do progresso nacional no dia 23/09/2020, a sugestão é 
não marcar prova na semana do teste do progresso.  2) O Professor Obirajara informa que na reunião 
com a Superintendência do Hospital Universitário, realizada no dia 27/09 no Anfiteatro com objetivo de 
divulgar e envolver a Faculdade de Medicina nas ações e projetos do Hospital Universitário, teve a 
participação de apenas 06 docentes da FaMed.  3) O Professor Sandro comentou sobre a realização 57º 
COBEM ocorreu de 29 de setembro a 2 de outubro em Belém/Pará. A Capital Paraense recebeu um 
congresso construído coletivamente, que propôs discussões atuais e desafiadoras sobre a educação 
médica. Com o tema central “Educação Médica Transformadora: Compromisso e Responsabilidade 
Social”, o 57° COBEM teve uma programação que buscou contribuir com a formação de profissionais que 
sejam agentes transformadores da sociedade na atenção à saúde da população. O Professor Sandro fala 
que o Congresso superou as expectativas, com ótima participação de toda da região Sul.   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  

 
 
 

 Laureci da Costa 
Secretaria da Faculdade de Medicina  
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