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ATA 027/2019 

 
Aos catorze dias do mês de novembro 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), Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti (Coordenadora Docente da Área 
Interdisciplinar de Ciências Biomédicas), Claudio Moss da Silva (Coordenador Docente da Área de Clínica 
Médica), Andréa Fogaça Soubhia (Coordenadora Docente da Área de Cirurgia – Suplente), Simone 
Menezes Karam (Coordenadora Docente da Área de Pediatria), Rodrigo Dalke Meucci (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), Caroline Busatto (Representante Discente da Pós-Graduação – 
Suplente) e Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina). Ausência por motivo de 
férias: Pedro Eduardo Almeida da Silva (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde). Ausência sem justificativa: Ari Gonçalves Lima (Coordenador Docente da Área Ginecologia e 
Obstetrícia) e 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: 25/2019 da reunião extraordinária 
realizada em 08/10/2019. 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 25/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por 
unanimidade. Segundo Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 26/2019 da reunião ordinária realizada em 
10/10/2019. 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 26/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Terceiro 
Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão – 112: Título: Liga Acadêmica de Saúde e 
Espiritualidade (LIASE) FURG. Objetivo Geral: O Programa LIASE FURG visa a promoção da saúde física e 
mental das pacientes internados no Pronto Atendimento, leitos da Enfermaria Pediátrica, Clínica, 
Cirúrgica e Maternidade do Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Júnior, ao mesmo tempo em que 
busca a formação de profissionais mais humanos e preparados para lidar não só de forma técnica, mas 
também de forma acolhedora, abrangendo o ser humano de forma integral. Além disso, o programa visa 
a promoção de saúde dos estudantes da universidade, através de diversas práticas relacionados à 
temática da espiritualidade. Coordenadora do Projeto: Professora Fernanda Dias Almeida. O parecer da 
Comissão de Extensão: “Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade (LIASE)”, sob orientação da Profa. 
Fernanda Dias Almeida, que teve início em 01/05/2018 e trata-se de um projeto contínuo, sem recursos 
financeiros e não conta com a atuação de bolsistas. Após a análise, consideramos o projeto adequado e 
exequível. 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 da solicitação de licença para capacitação: 
Professora Simone de Menezes Karam. No período 02/01/2020 a 31/01/2020. Para realização de Estágio 
em Epidemiologia Genética. No Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia na Universidade Federal 
de Pelotas sob orientação da professora Luciana Tovo Rodrigues. A Professora Simone fala que o 
Ambulatório de Genética, está fechado nesse período e o assunto foi pauta da última reunião da Área de 
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Pediatria e houve concordância dos colegas da Área. O Senhor Diretor colocou o assunto em discussão, 
não havendo manifestação a esse respeito, a solicitação de Licença de Capacitação da Professora Simone 
Menezes Karam, foi aprovada por unanimidade. Quinto Assunto da Pauta: Aprovação da solicitação de 
trabalho voluntário da Pesquisadora Rosângela de Mattos Müller, do Programa de Pós-Graduação em 
Saúde Pública, no período de 01/07/2019 a 31/06/2020. Tendo como orientador o Professor Samuel de 
Carvalho Dumith. O Professor Rodrigo informou que o assunto foi pauta da Reunião do PPG em Saúde 
Pública do mês de junho. A Pesquisadora apresentou todos os documentos exigidos para formalizar a 
solicitação. O Senhor Diretor colocou o assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Sexto 
Assunto da Pauta: Aprovação da alteração da Comissão de Revisão do Regimento da Faculdade de 
Medicina.  Designada pela Portaria 1856/2014. Dispensar a pedido Professor Pedro Eduardo Almeida da 
Silva (Presidente) e por motivo de aposentadoria o Professor Raúl Andrés Mendoza Sassi. Designar as 
Professoras Doutoras Lulie Rosane Odeh Susin (Presidente) e Isabel Cristina de Oliveira Netto. Manter na 
composição as Servidoras Márcia da Graça Marques Medeiros e Nicolle Barnes da Silveira. O Professor 
Obirajara falou que precisamos indicação do DA de um representante dos alunos de Graduação. Tão logo 
seja indicado o aluno, precisamos organizar o calendário para os trabalhos da Comissão. Precisamos da 
revisão do Regimento até julho de 2020, para que possamos enviar para aprovação no CONSUN. Em 
votação da alteração da Comissão, aprovado por unanimidade.  Sétimo Assunto da Pauta:  Homologação 
“Ad Referendum”:  Memo. FAMED 294/2019 – Aprovação da Comissão Eleitoral e o cronograma para 
processo eleitoral para escolha do Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde. Composição da Comissão:  Prof. Dr. Rodrigo Dalke Meucci, Profa. Dra. Mirelle de Oliveira Saes, 
Profa. Dra. Luciana Farias da Costa de Ávila e o Aluno Cid Pinheiro Farias.  Cronograma do Processo 
Eleitoral para Coordenador Adjunto: 

DATA/PRAZOS ATIVIDADE 
21/10/2019 Instalação da Comissão 

21/10/2019 Aprovação do calendário e normas para eleição 

De 28/10/2019 a 31/10/2019 Inscrição das Chapas no protocolo endereçado a Comissão Eleitoral no do PPGCS 

01/11/2019 Divulgação das Chapas inscritas 

De 04/11/2019a 08/11/2019 Período de campanha eleitoral 

De 11/11/2019 a 13/11/2019 Votação pela página consultas.furg.br 

15/11/2019 Divulgação do resultado e encaminhamento ao Conselho da FAMED. 

Após a leitura da Composição da Comissão e o cronograma para o processo eleitoral, o Senhor Diretor 
colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações assunto aprovado por unanimidade.   
Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação da Comissão Eleitoral e o cronograma para eleição para Coordenador 

Adjunto do Curso de Graduação Medicina. Composição da Comissão: Prof. Dr. Linjie Zhang, TAE Nicolle Barnes da 

Silveira e a Aluna Luna Karolina Neves De Abreu.  O processo obedecerá o seguinte cronograma:  

Data Ação Local 

25 e 26/11 Inscrições dos candidatos Protocolo do Campus Saúde 

27/11 
Homologação e Divulgação dos candidatos 

inscritos 

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

28/11 Período de recursos Protocolo do Campus Saúde 

29/11 Divulgação dos resultados dos recursos 
www.medicina.furg.br e Mural do 4º andar da 

área acadêmica. 

02 e 03/12 Eleição www.consultas.furg.br 
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04/12 Divulgação dos resultados 
www.medicina.furg.br e Mural do 4º andar da 

área acadêmica. 

05/12 Período de recursos Protocolo do Campus Saúde 

06/12 Resultado final após recursos 
www.medicina.furg.br e Mural do 4º andar da 

área acadêmica. 

Após a leitura da Composição da Comissão e o cronograma para o processo eleitoral, para Coordenador 
Adjunto do Curso de Graduação Medicina, o Senhor Diretor colocou o assunto em discussão. Não 
havendo manifestações assunto aprovado por unanimidade.  Nono Assunto da Pauta: Aprovação da 
transferência da disciplina 17024P Toxicologia Aplicada à Saúde Humana, atualmente lotada na Faculdade 
de Medicina para o Instituto de Ciências Biológicas. Conforme solicitação através do Memo. 2018/2019 – 
ICB. A Disciplina está sendo ofertada sob a responsabilidade do Prof. Flávio Manoel Rodrigues da Silva 
Junior, com a colaboração das professoras Mariana Appel Hort e Cristiana Lima Dora, todos do ICB.  Após 
a leitura o Professor Obirajara colocou o assunto em discussão. Sendo observado que a solicitação não 
tinha a manifestação do Coordenador do Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde. Em votação da 
solicitação sendo aprovado baixar em diligência aguardando manifestação do PPGCSaúde e após retornar 
ao Conselho. Décimo Assunto da Pauta:  Relatório de Gestão. O Professor Obirajara informa que estamos 

nos aproximando do final de mais um período letivo. Algumas demandas são inerentes a este período, 
como a realização de nosso Relatório de Gestão e Assembleia Geral. Para apreciação das atividades 

desenvolvidas ao longo do ano e definição de metas para o próximo ano. Fala da importância deste 

Relatório, sendo que o mesmo, reflete as ações desenvolvidas por nossa Unidade, servindo como base de 

informações para definição de orçamento, infraestrutura, instrumento de gestão e, de consulta pelos 

Órgãos de Controle da União. Informa que os relatórios individuais deverão ser enviados aos 

Coordenadores de Áreas, para que os mesmos possam finalizar o Relatório da Área e encaminhar a 
Direção. Enviamos e-mail a todos os docentes e técnicos, definindo algumas datas, que precisam ser 

observadas rigorosamente: Até o dia 21/11 – Data final para entrega dos relatórios individuais, docentes e 

técnicos administrativos, aos Coordenadores de Áreas. Até o dia 27/11 – Entrega dos Relatórios parciais 

pelos Coordenadores de Áreas, Coordenação de Curso, Administração e Secretarias à Direção do Curso. 

Os relatórios individuais deverão ser enviados aos Coordenadores de Áreas, para que os mesmos possam 

finalizar o Relatório da Área e encaminhar a Direção.  No dia 12/12 às  10h será realizada Palestra de  

Apresentação da Política de Inovação e Tecnociência Solidária da FURG, ministrada pelo Professor Dr. 

Danilo Giroldo, Vice-Reitor da FURG. Às 14h -  será realizada a nossa Assembleia Geral dos Docentes e 

Técnicos Administrativos, no Anfiteatro da Área Acadêmica, com apresentação do nosso Relatório de 

Gestão e às 16 h realizaremos nossa Confraternização de Encerramento do Ano. Décimo Primeiro 
Assunto da Pauta: Assuntos Gerais:   Reunião com os Diretores: O Professor Obirajara informa alguns 
assuntos que foi pauta de reunião na Reitoria com os Diretores, a reunião foi realizada no dia 01/11 foi 
abordado alguns assuntos:  1) liberação do orçamento que agora no final do ano o governo liberou o 
orçamento parte que não havia sido liberado. Na verdade ele liberou 50% foi em torno de R$ 47.000,00, 
para capital e segundo a colocação esse valor dá para continuar as obras estão em andamento não 
termina mas dá para continuar e em relação ao orçamento de 2020 é o mesmo valor do orçamento esse 
ano e já deve fazer uns 3 ou 4 anos que é o mesmo valor e não muda o valor do orçamento mas está 
aprovado mesmo valor. 2) Um outro assunto que foi apresentado na Reunião foi colocado pela Professora 
Lúcia Anello, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas que está fazendo um estudo com relação aos 
afastamentos dos Servidores, se fala muito na saúde dos Estudantes mas agora começam a preocupação 
com a saúde dos servidores. E que nos assustou foi que o levantamento prévio da PROGEP que dos 60% 
dos Servidores afastados, sofrem de algum transtorno psiquiátrico ou psicológico. Estes dados foram 
apresentados no seminário urgência e emergência este levantamento é bem assustador o número de 
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docentes é muito alto, ou seja, não são só nossos Estudantes são também nossos professores. 3)  Com 
relação à Palestra de  Apresentação da Política de Inovação e Tecnociência Solidária da FURG  Danilo 
apresentou para os diretores e que agora na reunião para o consumo a próxima reunião do conselho vai 
para aprovação pelo conselho essa política É verdade que a gente trabalha muito tempo faz menos três 
anos que as tem uma condição trabalhando e muito aprofundado estudo que ele fez Então nós vamos 
jogar ainda mais né para que todos de repente possam estar presente nesse dia que ele veio aqui porque 
até porque a política que a gente passa a adotar na universidade a partir da aprovação pelo CONSUN.  
Então não é de interesse de todos nós entendeu mas é uma forma um pouco diferente frente não mais 
contemporânea de Administração na universidade. 4) O prédio novo foi aprovado o orçamento para 
construção do elevador, mas falta o restante da verba para terminar o prédio a parte interna do prédio 
que isso que a partir do ano que vem a reitora vai ter que ir buscar, outra coisa é com relação a sala de 
aula quando a planta do prédio foi feita as nossas salas aula eram para 100 alunos mas agora os 
bombeiros não aprovaram as salas para 100 alunos. Hoje não temos sala no prédio novo no máximo para 
50 alunos. Já conversei com o Mozart e também com Amarante porque a Direção do Hospital é quem vai 
assumir essa área acadêmica e as salas de aulas continuaram aqui a ideia é transformar as salas de aula 
da área Acadêmica para 100 alunos e as outras ficam no máximo 50 alunos. Permanece na Área 
Acadêmica a Anatomia e a Patologia e um andar para sala de aula para 100 alunos, como está hoje fica 
até tranquilo no momento que as modificações foram feitas.  5) Cedência de docentes para EBSERH o 
Professor Obirjara fala estava acontecendo e que chegava para nós diretamente já a portaria de cedência 
sem ter nenhuma solicitação para Direção e nem as áreas tinham ciência do afastamento do Docente. A 
Reitora informou que quando o processo chega na Reitoria todos os trâmites já foram realizados ou seja o 
que ela acreditava é que o docente tinha conversado com a área, com a Direção e aprovação do 
Conselho.  6) A Administradora Nicolle informa será necessária uma reunião extraordinária na próxima 
semana, para aprovação dos Atos Finais para seleção de Professor Substituto: 40 horas, regido pelo Edital 
58/2019. Justificativa: Cedência do Professor Ivaldir Sabino Dalbosco para EBSERH. 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. Dr. Obirajara Rodrigues 

Diretor da Faculdade de Medicina  
 
 
 

 Laureci da Costa 
Secretaria da Faculdade de Medicina  
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