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Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às onze horas e quinze 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), Fabiane Aguiar dos Anjo Gatti (Coordenadora 
Adjunta do Curso de Medicina - Suplente), Flávio Manoel Rodrigues da Silva Junior (Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Saúde), Daniela Fernandes Ramos Soares (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), Sandro Schreiber de Oliveira 
(Coordenador Docente da Área de População e Saúde), Rodrigo Dalke Meucci (Coordenador Adjunto do Programa 
de Pós-Graduação em Saúde Pública - Suplente), Gabriel Baracy Klafke (Representante dos Técnicos 
Administrativos em Educação), Márcia da Graça Marques Medeiros (Representante dos Técnicos Administrativos 
em Educação), Hingrid da Rosa Glaeser (Representante Discente da Graduação), Ana Júlia Reis (Representante 
Discente da Pós-Graduação) e Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina). Ao iniciar a 
reunião, o Senhor Presidente informou que se trata da primeira reunião do ano, comentou que este ano será o 
último da atual gestão da Direção da Famed e colocou em discussão os assuntos da pauta, como seguem: Primeiro 
Assunto da Pauta: Aprovação da Ata 29/2019 da reunião ordinária realizada em 19/12/2019. 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 29/2019 foi colocada em votação 
sendo aprovada por unanimidade. Segundo Assunto da Pauta: Aprovação da Ata 30/2019 da reunião 
extraordinária realizada em 19/12/2019. 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 30/2019 foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Terceiro 
Assunto da Pauta: Aprovação da Ata 31/2019 da reunião extraordinária realizada em 19/12/2019. 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 30/2019 foi colocada em 
votação sendo aprovada por unanimidade. Quarto Assunto da Pauta: Aprovação da Transferência da Unidade 
Acadêmica de lotação da disciplina Toxicologia aplicada à Saúde Humana, ministrada no PPG em Ciências da 
Saúde. O Senhor presidente expôs que a Direção do Instituto de ciências biológicas – ICB, encaminhou o Mem. 
10/2020 – ICB para a Direção da FaMed, no qual solicita a transferência de lotação da disciplina 17024P Toxicologia 
aplicada à Saúde Humana, atualmente lotada na FaMed e ministrada no PPG em Ciências da Saúde, para o ICB. O 
Senhor presidente esclareceu que se trata de uma disciplina criada em 2005, mas que a primeira oferta foi feita em 
2015, sendo ministrada pelos professores do ICB Flávio Rodrigues, Mariana Hort e Cristiana Dora, uma vez que o 
conteúdo da disciplina é de expertise dos referidos docentes. Com a palavra, o professor Flávio informou que como 
na graduação, o entendimento do ICB é de que as disciplinas devem estar lotadas nas Unidades Acadêmicas as 
quais os docentes responsáveis estão lotados, citando algumas disciplinas do ICB que são ofertadas a cursos de 
Pós-Graduação de outras Unidades Acadêmicas, sem ônus para quaisquer cursos. O professor Flávio expôs que o 
ICB se compromete a ofertar a referida disciplina com regularidade ao PPGCS e a outros cursos da FaMed. O 
Senhor Diretor colocou em votação a transferência de lotação da disciplina 17024P Toxicologia aplicada à Saúde 
Humana da FaMed para o ICB, não havendo manifestações, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Quinto 
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Assunto da Pauta: Aprovação da Alteração Curricular no QSL dos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa 
de Pós-graduação em Ciências da Saúde. O Senhor presidente informou que para a aprovação do Conselho da 
FaMed, na reunião anterior foi solicitada a ata de aprovação das alterações curriculares Comissão de Ensino. 
Apresentada a ata, o Senhor presidente expôs que o PPGCS solicita: 1. Inclusão de 1 (uma) disciplina: Introdução à 
bioinformática (cód. 23088P), a qual será ministrada pela Profa. Dra. Karina Machado, no 2º semestre de 2020. Com 
a palavra, o professor Flávio explicou que a disciplina já existe, foi criada em 2012, está lotada no Centro de 
Ciências Computacionais – C3, do qual a professora Karina faz parte do quadro docente, mas está desativada há 
dois anos. O professor Flávio informou que a CAPES exige que cada docente cadastrado no PPG tenha uma 
disciplina ativa e a professora Karina é docente permanente do PPGCS. Por esta razão, o professor Flávio esclareceu 
que o PPGCS resolver reativar a disciplina de para não criar uma nova disciplina, resolveu ativar a disciplina 
Introdução à bioinformática (cód. 23088P). Após a aprovação no Conselho da FAMED e no Conselho do C3, a 
solicitação de reativação da disciplina será encaminhada para a PROPESP. O Professor Obirajara colocou o assunto 
em discussão, não havendo manifestações a alteração curricular solicitada acima foi aprovada por unanimidade. 
Sexto Assunto da Pauta: Aprovação da alteração do Corpo Editorial da Revista VITALLE. O professor Obirajara fez 
a leitura de documento encaminhado por e-mail pela Prof.ª Daniela Ramos Soares, no qual ela apresentou a 
composição do novo Corpo Editorial da Revista Vittalle, cuja Editora- Chefe é a Prof.ª Dr.ª Mariana Appel Hort 
(FURG), a Editora Adjunta a Prof.ª Dr.ª Daniela Fernandes Ramos Soares (FURG) e um Comitê editorial composto 
por 38 (trinte e oito) docentes, de diferentes instituições nacionais (FURG, UEPB, UNOESC, Fiocruz, UFPR, INPA, 

UFPE, PUC-PR, UFSJ, UFRJ, UFSC, UFG, UFMS, UNICAMP, UERJ, UCPel, UFPel, UFTM,  UNESP, UFRGS, UNIFESP e UNIPAMPA)  e 
internacionais (Universidade de Lisboa e University of Central Florida). Com a palavra, a professora Daniela expôs 
que para a Revista Vittallle é importante contar com um corpo editorial heterogêneo, possuindo representação 
tanto da FaMed quanto do ICB, assim como de outras instituições, para que consiga ser inserida em plataformas 
como LILACS, LATINDEX e SciElo. A partir disse, a professora Daniela informou que foi revisto o corpo editorial, o qual 
poderá ser alterado havendo necessidade, destacando, com a corroboração do professor Flávio, que basicamente 
anos atrás o corpo editorial era composto por docentes da FURG, sendo necessário que 60 % (sessenta porcento) 
sejam de membros externos, o que baixava a qualificação da revista nas plataformas LATINDEX e SciElo. A 
professora Daniela comentou que a Revista Vittalle tem trabalhado para chegar nestas plataformas e vem 
conseguindo a publicação de dois volumes anualmente, com cerca de dez artigos científicos, também exógenos, o 
que pontua melhor a revista. A professora Daniela expôs que recentemente tem uma edição que é em conjunto 
com os hospitais universitários, com convênio firmado com a EBSERH, a revista recebeu artigos de fora e tem se 
fortalecido para adquirir status importante na comunidade científica, especialmente com o respaldo da FaMed. 
Retomando apalavra, o professor Obirajara questionou qual a classificação atual da revista. A professora Daniela 
respondeu que depende da área. O professor Flávio expôs que a área que se classifica melhor é a da enfermagem, 
com 4,0 (quatro), informando que no novo qualis que será lançado no ano que vem poderá haver um sério 
problema, pois a dinâmica que construíram para uma qualis único colocou a Revista Vittalle momentaneamente na 
área de ciências biológicas, a qual possui um comitê muito forte que a pontua como “C”, sendo a expectativa que 
em 2019/2020 a revista saia da área de ciências biológicas para outra que melhore o qualis da revista. O professor 
Flávio expôs que se a Revista Vittalle entrar para a área de Enfermagem, seu qualis sobe e por se tornar um qualis 
único, a área que a receber, o qualis valerá por quatro anos. A professora Daniela esclareceu que o motivo é a 
Revista Vittalle receber muitos artigos da área de ciências biológicas e pouquíssimos da área médica, havendo 
várias citações da revista na enfermagem pelo fato dos professores publicarem na revista e coloca-la nas avaliações 
dos programas, o que não ocorre na área médica como um todo e essa falta de citação acarreta o não 
reconhecimento da revista nesta área. O professor Flávio comentou que com essa nova edição com os hospitais 
universitários, a expectativa é que a Revista Vitalle não se enquadre na área de ciências biológicas e ingresse em 
uma área da saúde. A professora Daniela comentou que a Vittalle é uma revista de ciências da saúde e biológicas e 
pensou-se em restringir um pouco o tema para atingir uma visibilidade mais específica, mas a preocupação é errar 
a área e resolveu-se por deixar como está e ampliar a sua divulgação. A professora Daniela comentou que dos 
editais com os hospitais universitários, a participação da FURG foi muito baixa, recebemos artigos de SP, PR, MT, 
diversos estados. A professora Fabiane expôs que talvez seja porque ao autor entregava o artigo, mas era muito 
demorado para sair a publicação. A professora Daniela também informou da dificuldade de conseguir revisores, 
além de expor que em uma das imersões da FaMed foi mostrado que o baixo número de publicações da FaMed 



acarreta na nota baixa na avaliação do Curso de Medicina. A professora Daniela entende que pode ser trabalhado o 
interesse dos alunos da graduação na publicação de arquivos, já tendo a Revista Vittalle publicado ano retrasado os 
resumos da Semana Acadêmica de Medicina, sendo importante o fortalecimento da revista para a FaMed. 
Retomando a palavra, o Senhor presidente informou que são anos de luta, diariamente, para manter a Revista 
Vittalle ativa e pode-se trabalhar na divulgação neste início de ano para todos na FaMed, principalmente os 
discentes e docentes. A administradora Nicolle informou que um bom meio de divulgação é Instagram do Curso de 
Medicina. O Professor Obirajara colocou o assunto em aprovação e não havendo manifestações, foi aprovado por 
unanimidade. Sexto Assunto da Pauta: Aprovação da solicitação de Licença por interesse Particular do Prof. 
Leandro Luiz Londero. O professor Obirajara informou que o professor Leandro é médico vascular e integra a Área 
de Cirurgia da FaMed. Com a palavra, o professor Alessandro comentou que em reunião da Área de Cirurgia o 
professor Leandro manifestou a necessidade de afastamento de suas atividades docentes para tratar de interesses 
particulares e os membros da área ponderaram no tocante às aulas, ficando tudo acertado em relação às aulas 
práticas, mas ainda devem acertar as aulas teóricas.  O professor Alessandro informou que foi exposto ao professor 
Leandro que pela norma, a unidade acadêmica pode solicitar o retorno do docente antes do término do 
afastamento, sendo o conteúdo teórico de vascular ministrado no último módulo da disciplina de Clínica Cirúrgica 
Geral, o que cairia entre os meses de setembro ou outubro e o professor Leandro disse na reunião as Área de 
Cirurgia que virá ministrar esta aula. A professora Fabiane questionou se a área de cirurgia pensou no que fará se o 
professor Leandro não cumprir com o combinado, pois o professor está com o direito de afastamento. A 
administradora Nicolle confirmou que o afastamento pode ser cancelado a qualquer momento pelo beneficiário e 
por interesse da unidade acadêmica. O professor Obirajara expôs que o professor Leandro Londero conversou com 
a Direção da FaMed e afirmou que não é do seu desejo a exoneração, razão pela qual solicitou o afastamento pelo 
período de um ano. O professor Obirajara questionou ao professor Alessandro qual foi o posicionamento da Área 
de Cirurgia, o qual respondeu que a área foi favorável à solicitação do afastamento. O Professor Obirajara colocou 
o assunto em aprovação e não havendo manifestações, foi aprovado por unanimidade. Sétimo Assunto da Pauta: 
16ª Semana da Acolhida. O professor Obirajara informou que no período de 02 a 07 de março o Curso de Medicina 
estará realizando a acolhida dos calouros, com diversas atividades, conforme cronograma que foi enviado aos 
presentes por e-mail par apreciação e sugestões. O professor Alessandro questionou como os docentes devem 
proceder com as presenças dos alunos, se eles serão dispensados para participação. A professora Fabiane informou 
que a Semana da Acolhida é para os alunos da 1ª série e os das demais séries deverão iniciar as aulas 
normalmente. A administradora Nicolle informou que dia 02/03 após 17h30 haverá atividade com participação dos 
alunos da 2ª série e no dia 06/03 haverá a gincana interativa que também é organizada pela 2ª série. A professora 
Fabiane comentou que se houver a dispensa dos alunos para a participação, a maioria não voltará das férias para a 
primeira semana de aula. O professor Obirajara fez o convite para os professores participarem do primeiro instante 
do evento, na segunda-feira pela manhã, no qual serão dadas as boas-vindas para o início das atividades letivas de 
2020. O professor Flávio informou que estará em atividade no ICB e o professor Carlos Scaini representará a 
Coordenação do PPGCS e realizará a apresentação do PPG. Oitavo Assunto da Pauta: Assuntos Gerais: 1) O 
professor Obirajara fez a apresentação da aluna Hingrid Glaeser, da ATM2024, a qual participará das reuniões do 
Conselho da FaMed como representante discente da graduação. A aluna Hingrid informou que o Diretório 
Acadêmico da Medicina solicita a participação de três alunos que não pertencem ao DA na atividade da Semana 
Acolhida do dia 04/03, a Roda de Conversa, bem como o abono das faltes destes alunos caso seja autorizada a 
participação. O professor Obirajara informou que os alunos podem participar, solicitou que os nomes deles sejam 
indicados à FaMed para a comunicação dos docentes e liberação das aulas. 2) O Professor Obirajara relatou que a 
Direção da FaMed recebeu um comunicado do sistema de Bibliotecas informando que o sistema está aberto até o 
dia 01 de março para a solicitação de aquisição de livros. A professora Fabiane destacou a importância da 
solicitação de livros que constem no plano de ensino.  A professora Daniela comentou que já tentou inserir no 
plano de ensino bibliografias não existentes na biblioteca e não conseguiu, pois o sistema ARGO importa a 
bibliografia para o plano de ensino. A aluna Hingrid expôs que para a disciplina de Anatomia Humana só há dois 
volumes do livro Moore na biblioteca, o que dificulta o acesso a todos os estudantes. A professora Lulie sugere que 
seja informado ao docente responsável pela disciplina para a solicitação de volumes adicionais. A professora 
Daniela também considera importante questionar aos alunos quais as demandas. Não havendo mais nada a tratar, 



às onze horas e quinze 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. 
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