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ATA 008/2020 
 

 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às catorze  horas e trinta minutos, reuniu-

se extraordinariamente, através de web conferência, o Conselho da Faculdade de Medicina, sob a 

presidência do Professor Dr. Obirajara Rodrigues, Diretor da Faculdade de Medicina, contando com a 

participação dos seguintes  conselheiros: Lulie Rosane Odeh Susin (Vice-Diretora da Faculdade de 

Medicina), Carla Vitola Gonçalves (Coordenadora do Curso de Medicina), Carlos James Scaini 

(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – Suplente), Daniela Fernandes 

Ramos Soares (Coordenadora Docente da Área Interdisciplinar de Ciências Biomédicas), Alexandra 

Medeiros Souza de Freitas (Coordenador Docente da Área de Clínica Médica - Suplente), Ari Gonçalves 

Lima (Coordenador Docente da Área Ginecologia e Obstetrícia), 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), Linjie 

Zhang (Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública), 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), 

Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina). Ausência justificada Ana Bárbara 

Scholante Silva (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação - suplente). Ao iniciar a 

reunião, o Senhor Presidente agradece atenção e a participação de todos Conselheiros e na sequência 

colocou em discussão o assunto da pauta como segue: Ofício – SEI 308/2020/SUP/HU-FURG-EBSERH. 

Apoio na disponibilização de profissionais assistenciais para comporem escalas no HU-FURG/EBSERH. O 

Senhor Diretor informa aos Conselheiros que recebeu o Ofício SEI 308/2020/SUP/HU-FURG-EBSERH no 

dia 28 de julho, através da Reitoria e também recebeu dois contatos uma via telefone e a outra WhatsApp 

do Professor Fábio Lopes, Gerente de Atenção à Saúde/HU-FURG-EBSERH. O Professor Obirajara começou 

a reunião solicitando a Administradora Nicolle que faça a leitura na íntegra do Ofício endereçado à 

Magnífica Reitora. “Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, decorrente da Infeção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); Considerando a Portaria 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 

2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infeção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); Considerando a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; Considerando edição do Decreto 

Legislativo 06/2020, em que o Congresso Nacional decretou a ocorrência do estado de calamidade 

pública, aprovando a Mensagem Presidencial 93/2020; Considerando o Decreto Estadual 55.128, de 19 de 

março de 2020, e reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo 11.220, de 19 

de março de 2020, que declarou o estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio 

Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo 

Coronavírus); Considerando o Decreto Municipal 17.045, de 19 de março de 2020, que estabelece o estado 
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de emergência em saúde pública no âmbito do Município do Rio Grande, ante da declaração de pandemia 

mundial (COVID-19) pela Organização Mundial de Saúde (OMS); Considerando o Decreto Municipal 

17.085, de 13 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública em todo o território do 

Município do Rio Grande para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 e a 

estiagem prolongada; Considerando que diversos profissionais se encontram afastados das atividades 

presenciais e/ou reduzidas em razão da suspensão de atendimentos ambulatoriais e procedimentos 

eletivos; Considerando que a realização dos Processos Seletivos Emergenciais para contratação de 

profissionais visando o atendimento à população no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19), 

publicados através do Edital  01, de 01 de abril de 2020 e Edital 2 , de 26 de  maio de 2020 vem se 

mostrando insuficientes, por ausência de interessados ou por baixa efetividade nas contratações, em 

especial na área médica; Considerando a abertura, até o momento, de 22 leitos destinados ao 

atendimento dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19, com possibilidade imediata de ampliação 

da capacidade para até 44 leitos, desde que provida a mão de obra necessária ao atendimento, conforme 

Plano de Contingência do HU-FURG/EBSERH; Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul, e em 

especial o Município do Rio Grande, encontram-se na fase ascendente da curva de contágio, com aumento 

expressivo da taxa de ocupação dos leitos de UTI e Enfermaria nos dois hospitais do município. Solicitamos 

apoio na disponibilização de profissionais assistências da FURG, lotados em unidades acadêmicas ou 

administrativas, que possam auxiliar na recomposição da força de trabalho será vital para a manutenção 

da capacidade instalada de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. Informamos a 

necessidade de recomposição da força de trabalho, em especial, de profissionais da área médica e de 

enfermagem, principais gargalos enfrentamos no preenchimento das escalas de trabalho. Ressaltamos 

que o HU-FURG/EBSERH se responsabilizará por todo o fornecimento de EPIs necessários, bem como com 

o treinamento e respeito a possíveis restrições ou particularidades de cada profissional, buscando adequar 

a demanda das escalas de trabalho com os horários dos servidores. Ademais, caso algum profissional 

venha a ser considerado vulnerável, os mesmos serão alocados em setores não-Covid, otimizando com 

isso a força de trabalho disponível para composição das escalas”.  Logo após O Professor Obirajara 

pergunta aos conselheiros qual a interpretação que tiveram do Ofício. A Professora Simone fala que teve 

dificuldade na interpretação, o texto está confuso, salienta que desde que a EBSERH assumiu os docentes 

passaram a ter dificuldades para trabalhar nos Ambulatórios. O Professor Obirajara solicita atenção aos 

Conselheiros, em especial ao item “Solicitamos apoio na disponibilização de profissionais assistências da 

FURG, lotados em unidades acadêmicas ou administrativas, que possam auxiliar na recomposição da força 

de trabalho será vital para a manutenção da capacidade instalada de leitos destinados ao enfrentamento 

da pandemia da COVID-19”. Fala que temos duas situações: primeiro foi o contato via telefone e 

WhatsApp do Professor Fábio Lopes solicitando lista dos docentes com exceção dos Docentes Dedicação 

Exclusiva ou duplo vinculo para possível convocação e após recebemos o Ofício SUP/HU-FURG-EBSERH, 

que solicita apoio na disponibilização de profissionais assistenciais. Temos que responder ao Ofício a 

Reitoria e solicita apoio do Conselho. O Professor Obirajara fala que em nenhum momento a Direção da 

Faculdade de Medicina ou a Direção da Escola de Enfermagem que também recebeu o mesmo Ofício, 

foram chamadas para reunião para tratar do assunto, causa surpresa da forma que foi conduzido. A 
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solicitação do Professor Fábio é disponibilizar a lista completa dos docentes médicos, indicando 

Dedicação Exclusiva e os com duplo vínculo. A atividade será remunerada por Adicional em Plantão 

Hospitalar (APH) em regime de plantões de 12 e 24 horas.  E salienta que precisa respaldo do Conselho. 

Não existe manifestação oficial da Reitoria.  Professora Alexandra sugere fazer consulta aos docentes 

talvez alguém tenha interesse de atuar de forma voluntária.  A Professora Carla fala que a lista completa 

seria através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é a Unidade oficial, que tem todas as informações dos 

servidores inclusive com duplo vinculo ou acumulo de cargos.  O Professor Zhang sugere a Direção da 

Faculdade de Medicina, solicitar a Superintendência do Hospital Universitário, informação das áreas de 

atuação e que tipo de profissional será necessário. O Professor Sandro entende que no ponto de vista 

legal é o que consta no ofício se houver convocação é da Reitora ou Secretário da Saúde do Município.  

Sugere consulta formal solicitando esclarecimentos o que realmente está sendo solicitado. A Conselheira 

Márcia informa que a FAMED recebeu e-mail do Hospital Universitário no dia 01 de junho solicitando 

informações dos docentes médicos para cadastro no AGHU - Aplicativo de Gestão de Hospitais 

Universitários, da EBSERH, Divisão Médica do Hospital Universitário.  A Professora Simone fala que ser 

médico está acima de tudo, sabe que correríamos o risco que isso poderia acontecer com atual situação, 

mas fica muito incomodada da maneira que está sendo solicitado. E salienta que atua nos Ambulatórios 

desde 2006 até agora só foi retirado serviços e tem outros colegas na mesma situação.  A Professora Carla 

parabeniza a fala da Professora Simone, também tem mesmo sentimento tem imensa dificuldade nos 

Ambulatórios, tanto na Graduação como na Pós-Graduação. A Professora Lulie fala que temos uma 

mesma demanda com tratamento diferentes e salienta a importância do Conselho está ciente da 

situação.  Após uma ampla discussão foi aprovado o envio a todos os docentes médicos e médicos 

técnicos administrativos do ofício recebido da Superintendência do HU-EBSERH, no qual solicita “apoio na 

disponibilização de profissionais assistências da FURG”.  Excetuando-se aqueles com duplo vínculo – 

FAMED/EBSERH (60 horas) e docentes DE. Justifica -se pelo fato de que as atividades serão desenvolvidas 

na modalidade de plantões remunerados. A partir do retorno dos docentes enviaremos a lista para a 

Reitoria. Justificando que considerando início das aulas programadas para setembro, a capacitação dos 

docentes AVA MOODLE, a preparação dos Planos de ensino e a participação no TELECOVID, numa 

sequência de atividades se torna difícil a participação dos docentes em outras frentes. Não havendo mais 

nada a tratar, às quinze horas e quarenta e cinco minutos encerrou-se a Reunião Extraordinária 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 
Secretária  
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