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ATA 009/2020

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se ordinariamente,
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 par cipação 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), Luciana Farias da Costa de Ávila (Coordenadora Docente
da Área Interdisciplinar de Ciências Biomédicas - Suplente), Cláudio Moss da Silva (Coordenador Docente
da  Área  de  Clínica  Médica),  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), Gabriel Baracy Kla e (Representante dos Técnicos Administra vos
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).  Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação da Ata:  07/2020  da reunião ordinária realizada em
23/07/2020. Tendo em vista que 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  07/2020,  foi  colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Segundo
Assunto da  Pauta:  Aprovação  da  Ata:  08/2020  da reunião extraordinária  realizada  em 31/07/2020.
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  08/2020,  foi  colocada  em votação  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Terceiro
Assunto da Pauta: Homologação “Ad Referendum” Comissão Especial para Avaliação da apresentação
do  Memorial  Descri vo  da  Professora  Doutora  Jussara  Maria  Silveira,  a  defesa  do  Memorial  foi
realizado no dia 18/08/2020 às 14h30, via web conferência: Composição da Banca Professora Doutora
Isabel  Cris na  de  Oliveira  Ne o  -  FURG (Presidente),  Professor  Doutor  Dirceu Bartolomeu  Greco –
UFMG, Professor Doutor Geraldo Cunha  Cury  –  UFMG, Professora Doutora  Eliana  Gomes  Bender  –
UFPEL e o Professor Doutor Raul Andrés Mendoza Sassi – FURG (Suplente). Após a leitura, o Senhor
Presidente  colocou  em  aprovação  a  homologação  do  Ad  Referendum,  não  havendo  manifestações
aprovado  por  unanimidade.  Quarto  Assunto  da  Pauta: Aprovação  da  solicitação  de  Licença  por
interesse  Par cular  da  Prof.  Luciana  Baldino  Lages –  Área  de  Pediatria.  Período  de  16/07/2020  a
16/07/2021 - Processo 23116.002580/2020-20, Jus fica va “não concordar com as a tudes da Área de
Pediatria  durante  a  vigência  COVID-19”.  O  Professor  Obirajara  informa  que  antes  do  pedido  de
afastamento, a professora Luciana ingressou com outro processo na PROGEP, no qual colocou diversas
jus fica vas de discordâncias com a Área de Pediatria, referente ao retorno dos estágios ou qualquer
outra a vidade presencial da Faculdade de Medicina. A PROGEP encaminhou a Direção da Faculdade de
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Medicina, a Direção respondeu todas questões apontadas. Após a PROGEP encaminhou o Processo a
Reitoria, a Direção da Faculdade de Medicina não recebemos resposta das nossas colocações referentes
ao Processo.  A solicitação de afastamento foi encaminhada para Área de Pediatria, para manifestação. A
Professora  Simone  fala  que  a  Área  de  Pediatria  reuniu-se  dia  13/08/2020,  A  foram  unânimes  em
concordar com o afastamento, visto que é um direito pessoal e cons tucional de todo servidor. Contudo,
afirmam que, concordam com o afastamento da professora, mas não concordam com as colocações da
Professora Luciana, em relação às decisões que foram tomadas como o reinício do estágio da quinta
série e a reabertura dos ambulatórios. Ressaltam que todas as decisões foram tomadas criteriosamente
em conjunto e subme das ao Comitê de Monitoramento ao COVID-19. Além de estarem cientes que o
atendimento criterioso  é condizente  com o exercício  da profissão médica.  Ainda foi  ressaltado que
poucas faculdades de medicina no estado suspenderam seus estágios, sendo a FAMED-FURG a que o fez
por mais tempo e que,  no momento, todas estão com o estágio em a vidade. A Professora Simone
ressalta os  prejuízos  da Área de Pediatria,  teve uma professora  exonerada,  término de contrato  da
professora Fabiane, subs tuta, uma excelente professora, cedência da Professora Marilice para EBSERH,
a área cada vez mais reduzida e que os professores, novamente, terão mais tarefas, como a disciplina de
pediatria, a Liga de Pediatria e outras a vidades. Fala que a professora Luciana, faz um trabalho muito
bom com os alunos mas já há algum tempo fica menos integrada com o grupo, com várias ausências nas
reuniões da Área. A Professora Lulie manifesta-se concordando com todas as colocações da Professora
Simone, fala que enquanto área de Pediatria tem par cipado de reuniões ordinárias e extraordinárias da
Área  de  Pediatria,  para  tomada  de  decisões.  Salienta  que  todas  as  a vidades  que  estão  sendo
retomadas seguem o fluxograma da Faculdade de Medicina, passam por todos as instâncias superiores
da Universidade finalizando no Comitê de Monitoramento do COVID-19, cujo o Presidente é o Professor
Danilo Giroldo.  O Professor Zhang também colocou que concorda com o afastamento, mas reitera as
colocações da Professora Simone e a Professora Lulie e manifesta sua impressão de que a professora
Luciana, já há algum tempo não está integrada com o grupo.  A Área tem três docentes com intensa
a vidade na Graduação e na Pós-Graduação. Professora Carla fala como Coordenadora do Curso que
todas as escolas de  medicina já retornaram com os estágios a FAMED-FURG foi  uma das úl mas a
retornar. Salienta que este é momento é de aprendizagem para os alunos e para todos nós.  A Professora
Simone fala que a Professora  Luciana  é  contra  o retorno  dos Estágios  ou qualquer  outra  a vidade
presencial. O Professor Claudio Moss fala que qualquer servidor tem o direito de solicitar licença cabe
ao Conselho que avaliar para não abrir precedentes para outras situações semelhantes. O Professor Ari
fala  que não  concorda  com os argumentos apresentados pela  Professora  Luciana,  é uma época de
aprendizagem para todos.  A Professora Carla fala que com toda a dificuldade da Área de Pediatria
mesma reduzida, tudo que foi solicitado a Área cumpriu os prazos. O Professor Obirajara fala enquanto
Direção estão dando todo suporte para Área de Pediatria, respondendo os dois processos da melhor
forma possível e nenhuma a vidade realizada na Faculdade de Medicina foi realizada de forma isolada,
todos encaminhamos foram envidados para instâncias superiores e ao Comitê de Monitoramento da
Universidade. O Professor Sandro reforça que retomada dos estágios não é apenas na FURG mas nas
escolas de todo o estado e país. Após uma ampla discussão foi aprovado baixar o processo em diligência,
para discussão numa próxima reunião extraordinária do Conselho, a Professora Luciana será convidada a
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par cipar da reunião para esclarecimentos da sua solicitação. Quinto Assunto da Pauta: Aprovação do
Relatório  de  a vidades  da  Faculdade  de  Medicina  –  FAMED,  referente  aos  meses  de  junho  e
Julho/2020, no período de con ngenciamento de a vidades em decorrência da pandemia do Corona
vírus.  O Professor Obirajara fala que cada Área elaborou seus relatórios e enviado a Direção e enviamos
ao Comitê da Universidade, sempre que necessário serão realizados periodicamente atualizações. Os
Relatórios s aprovados pelo Comitê de Monitoramento do Corona vírus (COVID-19), após o envio do
relatório, qualquer a vidade presencial terá que ser autorizada pelo Comitê, tem que ser considerada
como essencial,  com as devidas jus fica vas.  O Professor Sandro solicitou alteração no relatório de
julho, incluir o Professor voluntário Eduardo Arquimino Postal, está par cipando das a vidades da Área.
Realizada a correção   no relatório de  Julho o Senhor Diretor colocou em votação os Relatórios de
a vidades da Faculdade de Medicina, referente aos meses de junho e julho/2020, sendo aprovados por
unanimidade.  Sexto  Assunto  da  Pauta:  Aprovação  da  Criação  da  disciplina  de  “Desafios  em
Toxicologia”, a ser lotada no ICB - Processo 23116.002520/2020-15, aprovada pelo Conselho do ICB Ata
10/2020  e  ofertada  para  o  PPGCS/FAMED,  conforme  anuência  do  Prof.  Dr.  Carlos  James  Scaini,
Coordenador Adjunto do PPGCS.  Unidade: ICB. Disciplina: Desafios em Toxicologia.  Caráter: opta va.
Oferta:  semestral.  Responsável:  Professor Dr.  Flávio Manoel  Rodrigues da Silva Júnior.  Semestre:  2.
Créditos: 3.  Carga Horária: 45 h/a.  Ementa: Aspectos teóricos e prá cos da pesquisa em Toxicologia;
Elaboração de Projetos e Concepção de Ar gos Cien ficos na área de Toxicologia. Obje vos: O obje vo
da disciplina é abordar aspectos teóricos e prá cos sobre os diferentes campos da Toxicologia visando a
elaboração de projetos, planejamento experimental e ar gos cien ficos na área. Conteúdos:  - Princípios
básicos  de  Toxicologia.  -  Ferramentas  em  estudos  toxicológicos.  -  Pesquisa  cien fica  no  campo  da
Toxicologia.  Metodologia  e  procedimentos:  Serão  ministradas  aulas  teóricas  e  aulas  prá cas  no
computador  e/ou  laboratório;  a vidades  extraclasse  visando  elaboração  de  projetos  e/ou  ar gos,
planejamento experimental  e análise  de  dados coletados através  de pesquisas  de campo,  bases  de
dados ou a vidades de laboratório. Avaliação:  O aluno será avaliado através da par cipação em sala de
aula, bem como pela apresentação de seminários e elaboração de projetos e/ou ar gos cien ficos. Em
votação da Criação da Disciplina de “Desafios em Toxicologia” lotada no ICB, aprovada por unanimidade.
Sé mo Assunto da Pauta: Aprovação do Plano de Ensino Remoto Emergencial do Curso de Medicina
da Universidade Federal do Rio Grande: A Professora Carla fala que todas as ações que estão sendo reali-
zada em conjunto com NDE, Coordenação e Direção da Faculdade de Medicina tem sido grandes parcei-
ros nas tomadas de decisões. Começou com o estágio da 6ª série depois com o estágio da 5ª série. Agora
o Plano e de retomada e flexibilização 1ª a 4ª série de forma remota.  O plano segue o calendário da Uni-
versidade, o Projeto é para o período emergencial, para todos os Cursos da Universidade. Vamos adaptar
nossas aulas em forma remota, sem excluir as aulas prá cas, várias disciplinas serão adaptadas.  Estamos
ofertando todas as disciplinas em forma remota, algumas aumentando o número de vagas outras. Em
consonância com a deliberação Nº 023/2020 do COEPEA o Curso de Medicina organizou o planejamento
e reprogramação das a vidades de ensino e de aprendizagem emergenciais sendo elaborado pelas Coor-
denações e Núcleo Docente Estruturante (NDE), em comum acordo com os docentes e em diálogo com a
Unidades Acadêmicas onde estão localizadas  as  disciplinas.  As  a vidades de ensino e aprendizagem
emergenciais serão realizadas, prioritariamente, no modo não presencial (totalmente on-line). Quando
as condições e as autoridades sanitárias permi rem, as a vidades poderão ser realizadas no modo híbri-
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do (online e presencial) ou ainda, totalmente presencial, desde que preservada a necessidade de distan-
ciamento e/ou redução significa va do número de alunos em sala de aula, de acordo o Plano de Con n-
gência da universidade. Em função do período emergencial, em atenção as condições sanitárias, alguns
componentes curriculares poderão ter sua oferta descon nuada, flexibilizando-se os encargos docentes.
Os componentes curriculares considerados pelo PPC do curso como prá cos e teórico-prá cos foram re-
organizados e flexibilizados para atender às necessidades de adoção de medidas sanitárias adequadas ao
período emergencial. As vagas de estudantes nas turmas prá cas, quando as condições e as autoridades
sanitárias permi rem, deverão ser reduzidas proporcionalmente ao espaço disposto para realização das
a vidades em consonância com as diretrizes apontadas pela Comissão de Proteção e Cuidado da FURG.
A Professora Carla agradece a Direção, a Professora Fabiane Ga , Coordenadora Ajunta, Secretaria, Ad-
ministração e em especial ao NDE, foram incansáveis de conversar rar dúvidas com os Professores.  A
Professora Carla fala que inscreveu o Curso de Medicina no Edital de Tutores, solicitou 06 e fomos con-
templados com 06 tutores.  Cada série vai ter um tutor, com conhecimento em informá ca. A Conselhei-
ra Hingrid fala das dúvidas dos Estudantes referentes as aulas remotas, a Professora Carla Vitola,  Coorde-
nadora do Curso de Medicina, responde:  1. Sobre as gravações das aulas a Professora Carla falou que
pode ser realizada, mas sugere que solicitem autorização ao Professor. E o tutor terá que disponibilizar
no AVA e a Professora também, se dispôs caso algum Professor não permi r as gravações, os alunos de-
vem entrar em contato com a Coordenação do Curso.  2. Sobre as avaliações: têm que constar no Plano
de Ensino, cada professor tem que inserir no AVA e caso ocorra alguma irregularidade, devem entrar em
contato com a Coordenação do Curso. 3. Sobre as aulas prá cas: a Professora Carla falou que não é pos-
sível a realização neste momento, mas a previsão de retorno está prevista para o mês de fevereiro.  Tem
Faculdades que já terminou as teóricas e está tendo que ser cria va para manter os alunos estudando,
fazendo relato de casos. 4. Caso ocorra o cancelamento de alguma Disciplina por exemplo, Semiologia
as aulas ministradas, ficam registradas, não se repete.  5. A Professora Carla fala que todas as dúvidas
dos alunos, podem serem resolvidas com os professores e cobradas deles, caso não consigam podem
entrar em contato via e-mail com a Secretaria ou a Coordenação do Curso.  O Professor Obirajara agra-
dece a Professora Carla pela Coordenação e de todo o trabalho de criação do Plano de Ensino Remoto
Emergencial do Curso de Medicina. Oitavo Assunto da Pauta: Assuntos Gerais:  1) O Professor Obirajara
parabeniza em nome da Faculdade de Medicina o Professor Linjie Zhang, fala com orgulho que o Profes-
sor Zhang será homenageado na 19ª Mostra de Produção Universitária da FURG, o Professor é merece-
dor, sempre atuou nas a vidades de ensino (Graduação em Medicina, nas duas Pós-Graduação em Saú-
de Pública e em Ciências da Saúde), pesquisa e extensão.  2) O Professor Obirajara informa que a Facul-
dade de Medicina tem mais uma Professora Titular, a  Professora Jussara Maria Silveira defendeu seu
Memorial no dia 18/08/2020.  3) Contratação do Técnico Administra vo – Médico Área Psiquiatra.  O
Professor Obirajara informa que a Faculdade de Medicina já conta com mais um Médico Psiquiatra Ar-
thur Vier Pereira, admi do 28/07/2020, em regime de trabalho de 20 horas semanais. Conforme acordo
com a Reitoria os atendimentos aos estudantes do Curso de Medicina e atendimento presencial na DAS/
PROGEP aos estudantes da Casa do Estudante, que é uma demanda bastante importante, ainda temos
170 alunos na casa do Estudante.  4) Afastamento do Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira.  O Pro-
fessor Obirajara informa que recebeu o processo de afastamento do Prof. Hugo para concorrer ao cargo
ele vo de vereador no município de Rio Grande. O afastamento obrigatório, para fins de desincompa bi-
lização, de 15/08/2020 a 16/11/2020. 5) Alterações no Regimento da Faculdade de Medicina. A Admi-
nistradora Nicolle informa que foi enviado para Áreas para sugestões. A Comissão recebeu sugestões de
alteração das Áreas de Clínica Médica e Pediatria. A Comissão fará os ajustes e será pauta da próxima
reunião do Conselho.  Não havendo mais nada a tratar, às doze horas e quinze minutos encerrou-se a
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Reunião Ordinária do Conselho da FAMED, a qual lavro a presente Ata, que após aprovada vai ser assina-
da 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


