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ATA 012/2020 
 

 

Aos dezessete  dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às onze horas e quinze, 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 

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), 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), Linjie 

Zhang (Coordenador Adjunto 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), Hingrid da Rosa Glaeser 

(Representante Discente da Graduação), Caroline Busatto (Representante Discente da Pós-

Graduação - Suplente), Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina). O 

Senhor Presidente agradece atenção e a participação de todos Conselheiros e na sequência colocou 

em discussão os assuntos da pauta como segue: Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação da Ata 

09/2020 da reunião ordinária realizada em 20/08/2020. 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. A Conselheira Hingrid solicitou correção no sétimo assunto, 

referente a aprovação do Plano de Ensino Remoto Emergencial do Curso de Medicina, incluir as 

dúvidas dos Estudantes referentes as aulas remotas e respondidas pela Professora Carla Vitola, 

Coordenadora do Curso de Medicina. 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 permitir as 

gravações, os alunos devem 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 práticas:  a Professora Carla falou que não é possível 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 criativa 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.  Realizada a correção Ata 09/2020 

foi colocada em votação, sendo aprovada. Segundo Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 10/2020 
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da reunião extraordinária realizada em 27/08/2020. 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 10/2020, foi colocada em 

votação sendo aprovada por unanimidade. Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de 

Ensino - 653: Título: Inserção de alunos de monitoria para o desenvolvimento da disciplina de 

Microbiologia e Imunologia a fim de diminuir a retenção e evasão acadêmica no Curso de 

Enfermagem.  Objetivo Geral: Inserir monitores na disciplina de Microbiologia e Imunologia a fim de 

diminuir a retenção e evasão acadêmica no Curso de Enfermagem. Coordenadora do Projeto: 

Professora Daniela Fernandes Ramos Soares. Parecer da Comissão de Ensino: o Projeto de Ensino 

“Inserção de alunos de monitoria para o desenvolvimento da disciplina de Microbiologia e 

Imunologia a fim de diminuir a retenção e evasão acadêmica no curso de enfermagem”, realizado do 

período 6/08/2018 até 31/12/2022, sem recursos financeiros e que conta com a atuação de duas 

bolsistas EPEC-Monitoria. Considerado adequado e terá impacto e relevância para a comunidade 

acadêmica. Relatora:  Professora Milene Pinto Costa. Em aprovação o Parecer da Comissão de 

Ensino, aprovado por unanimidade. Quarto Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Ensino -  

1157: Título: Monitoria em Genética Médica. Objetivo Geral: Apoio ao professor e aos alunos, 

aumentando o conhecimento na disciplina. Coordenadora do Projeto: Professora Simone de 

Menezes Karam. Parecer da Comissão de Ensino: O Projeto de Ensino “Monitoria em Genética 

Médica”, será realizado do período 15/04 a 13/12/2020, sem recursos financeiros e conta com a 

atuação de 3 monitores voluntários. Considero o projeto adequado e exequível.  Em aprovação o 

Parecer da Comissão de Ensino, aprovado por unanimidade.  Quinto Assunto da Pauta:  Aprovação 

do Projeto de Ensino - 1576: Título: Inserção de monitor no desenvolvimento das disciplinas de 

Microbiologia e Imunologia (17026) e Imunologia (17022) para diminuir a evasão acadêmica no 

Curso de Enfermagem e Medicina. Objetivo Geral: Melhorar o aproveitamento dos estudantes na 

disciplina de Microbiologia e Imunologia, nos cursos de Enfermagem e Medicina através de 

atividades complementares extraclasse. Coordenadora do Projeto: Professora Carolina Alicia Coch 

Gioia.  Parecer da Comissão de Ensino: o Projeto de Ensino “Inserção de monitor no 

desenvolvimento das disciplinas de Microbiologia e Imunologia para diminuir a evasão acadêmica no 

curso de enfermagem e medicina”, planejado para o período 15/09/2020 até 31/12/2020, sem 

recursos financeiros e que não conta com a participação de bolsistas. Considero o projeto adequado 

mas necessita explicitar o número de alunos atendidos com a proposta e o número de monitores 

necessários. A meu ver o projeto terá impacto e relevância para a comunidade acadêmica. Relatora 

Professora Milene Pinto Costa. Em aprovação o Parecer da Comissão de Ensino, aprovado por 

unanimidade.  Sexto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino - 1579: Título: Monitoria 

como ferramenta no aprendizado da Parasitologia. Objetivo Geral: Proporcionar a criação de 

métodos e instrumentos didáticos pedagógicos para favorecer o aprendizado da Parasitologia e 

promover um bom desempenho do aluno no sistema remoto.  Coordenadora do Projeto: Professora 

Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti. Parecer da Comissão de Ensino: O Projeto de Ensino “Monitoria 

como ferramenta no aprendizado da Parasitologia”, será realizado do período 15/09/2020 a 

31/12/2020, sem recursos financeiros e conta com a atuação de nenhum bolsista. Considero o 
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projeto adequado e exequível.  Relatora: Professora Daniela Fernandes Ramos.  Em aprovação o 

Parecer da Comissão de Ensino, aprovado por unanimidade. Sétimo Assunto da Pauta:  Aprovação 

do Projeto de Ensino - 1183: Título: Monitoria de 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. Parecer da Comissão de 

Ensino:  o Projeto de Ensino “Monitoria de Psiquiatria”, foi realizado do período 23/08/2019 a 

31/07/2020, sem recursos financeiros e conta com a atuação de 2 bolsistas. Considero o projeto 

adequado e exequível. Relatoria Comissão de Ensino.  Em aprovação o Parecer da Comissão de 

Ensino, aprovado por unanimidade. Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino - 

1014: Título: Microbiologia em Pauta. Objetivo Geral: Desenvolver atividades extracurriculares e 

complementares periódicas abordando temáticas da microbiologia de maneira multidisciplinar. 

Coordenador do Projeto: Professora Daniela Fernandes Ramos Soares. Parecer da Comissão de 

Ensino: O Projeto de Ensino “Microbiologia em pauta”, realizado em 2020 a sem recursos 

financeiros cadastrados e sem cadastro de atuação de bolsista. Considero o projeto adequado e 

exequível, sugiro preencher o campo de justificativa. Relator: Professor Alessandro Oliveira. Em 

aprovação o Parecer da Comissão de Ensino, aprovado por unanimidade. Nono Assunto da Pauta:  

Aprovação do Projeto de Ensino -  1566: Título: Disciplina de Semiologia. Objetivo Geral: O monitor 

auxiliará o aluno no processo de aquisição de conhecimentos e as habilidades para a elaboração da 

história clínica e exames físicos.  Coordenadora do Projeto: Professora Isabel Cristina de Oliveira 

Netto. Parecer da Comissão de Ensino: o Projeto de Ensino será realizado do período 15/09/2020 a 

31/12/2020, sem recursos financeiros cadastrados e não conta com atuação de bolsista. Considero o 

projeto adequado e exequível. Relator: Professor Alessandro Oliveira. Em aprovação o Parecer da 

Comissão de Ensino, aprovado por unanimidade. A Professora Carla fala que está enviando a todos 

docentes um tutorial de como fazer inserção de monitor na disciplina. A coordenação de curso 

disponibilizou um tutor por série para auxiliar os professores das disciplinas. Décimo Assunto da 

Pauta:  Aprovação do Projeto de Cultura – 901: Título: Literatus Clube do Livro. Objetivo Geral: O 

Literatus visa desenvolver uma atividade extracurricular que proporciona lazer e enriquecimento 

cultural e social através de atividades de leitura, participação de grupos e confraternizações. 

Coordenador do Projeto: Professor Lino Marcos Zanatta. Parecer da Comissão de Extensão: O 

Projeto de Cultura “Literatus Clube do Livro”, teve início em 02/03/2020 e encerramento em 

13/12/2020, o projeto não prevê a utilização de recursos financeiros. O projeto foi considerado 

adequado e exequível. Relatoria Comissão de Extensão.  Em aprovação o Parecer da Comissão de 

Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo Primeiro Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto 

de Extensão -  1179. Título: Projeto Vivências em Medicina de Família e Comunidade. Objetivo 

Geral: atividade de vivência busca propiciar atividade de extensão diferenciada aos acadêmicos de 

medicina da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), bem como aproximá-los do cotidiano da 

APS e permitir maior familiaridade com o trabalho realizado nesse setor. Por fim, incentivar uma 

participação mais ativa dos estudantes na comunidade rio-grandina, na qual estão inseridos durante 

toda a graduação. Coordenadora do Projeto: Professora Patrícia Leal da Costa Valle Urbanetto. 

Parecer da Comissão de Extensão: O projeto foi considerado adequado e exequível. o do Projeto de 
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Extensão “VIVÊNCIAS EM MEDICINA E FAMÍLIA E COMUNIDADE 2ª EDIÇÃO (2018-2019)”, sob 

Coordenação do Prof. Tarso Pereira Teixeira, que teve início em 03/12/2018 e encerrou-se em 

28/02/2019. Após a análise do relatório, consideramos que o projeto foi executado de maneira 

adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. Recomendamos a aprovação do 

relatório final.  Em aprovação o Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. 

Décimo Segundo Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Extensão - 1367. Título: 

“Atendimento clínico e psiquiátrico aos acadêmicos da moradia estudantil (CEU) do campus sede da 

FURG no período de pandemia COVID-19”. Objetivo Geral: Prestar atendimento clínico e psiquiátrico 

aos estudantes das casas dos estudantes da FURG, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

considerando a atual situação de emergência vivenciada em razão das debilidades advindas do 

processo de Pandemia da COVID-19. Tem-se o objetivo desenvolver ações que integrem saúde, 

cuidado e proteção integral aos estudantes moradores das CEUS, melhorando sua qualidade de vida 

e a sua condição de permanência na universidade. Desta forma, articulada as demais ações do Plano 

de Contingencia da FURG e do Programa de Desenvolvimento do Estudante (PDE/FURG), visamos 

evitar que os estudantes necessitem se deslocar do Campus Sede, e buscar atendimento na sua 

Unidade Básica, para situações de saúde, que não sejam suspeitas de síndromes gripais ou 

emergências médicas. Evitamos assim, além do cuidado com sua mobilidade em plena pandemia, a 

diminuição da lotação da rede de saúde pública. Coordenador do Projeto: Professor Obirajara 

Rodrigues.  Parecer da Comissão de Extensão: O Projeto de Extensão “Atendimento clínico e 

psiquiátrico aos acadêmicos da moradia estudantil (CEU) do campus sede da FURG no período de 

pandemia COVID-19”, que teve início em 01/06/2020 e encerramento previsto em 31/12/2020, o 

projeto não prevê a utilização de recursos financeiros. Após a análise, consideramos o projeto 

adequado e exequível. Em aprovação o Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por 

unanimidade. Décimo Terceiro Assunto da Pauta:  Aprovação de Relatório Projeto de Ensino. Título: 

“Microbiologia em pauta / ciclo de mesas redondas intitulado - Negligenciamos a saúde? Uma 

discussão sobre as doenças negligenciadas no Brasil e em Rio Grande/RS”. Coordenação do Projeto: 

Professora Daniela Fernandes Ramos Soares. Realizado no período 21/09/2020 a 25/09/2020. Parecer 

da Comissão de Ensino: Considero o relatório adequado, mas necessita responder algumas 

informações pendentes apontadas. Relator Alessandro oliveira. Em aprovação o Parecer da 

Comissão de Ensino, aprovado por unanimidade. Décimo Quarto Assunto da Pauta:  provação de 

Relatório Projeto de Pesquisa - 795. Título: Atendimento em Genética Clínica em rio Grande (RS) - 

uma avaliação de 12 anos.  Durante o ano de 2018, a professora de genética médica, com auxílio de 

alunos, revisou os prontuários do ambulatório de genética, de pacientes atendidos no período de 

2006 a 2018. A partir dos mesmos retiraram dados demográficos e sobre a patologia genética. Após 

a revisão, os dados foram organizados em planilha Excel e analisados. Coordenadora do Projeto: 

Professora Simone de Menezes Karam. Relatoria Comissão de Pesquisa: O Projeto está adequado. 

Em aprovação o Parecer da Comissão de Pesquisa, aprovado por unanimidade. Décimo Quinto 

Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório Projeto de Pesquisa - 797. Título:  Rastreamento de 

consanguinidade e de doenças genéticas na Zona Rural de Rio Grande (RS). Durante o ano de 2017 

foi aplicado através de um consórcio realizado pelo mestrandos do Programa de Pós-Graduação em 
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Saúde Pública e seus entrevistadores, uns pequenos questionários com perguntas de interesse 

genético. Contudo, este não se mostrou um método eficaz para a identificação de consanguinidade 

ou de potências portadores ou afetados em relação a doenças genéticas. Assim, no ano de 2018, foi 

feito contato pessoal com a equipe de Estratégia de Saúde da Família Rural e com a equipe do NASF 

Rural e, a partir daí, utilizou-se o método do “informante” e foram indicadas as famílias que 

necessitariam ser avaliadas. Tais famílias, foram então, avaliadas pela pesquisadora principal e 

alguns alunos, nas ESFs Rurais ou nos domicílios. Foi realizada uma consulta genética, construído o 

heredograma e colhido saliva para análise de DNA quando indicado. Coordenadora do Projeto: 

Professora  Simone de Menezes Karam.  Relatoria Comissão de Pesquisa: O Projeto está adequado.  

Em aprovação o Parecer da Comissão de Pesquisa, aprovado por unanimidade. Décimo Sexto 

Assunto da Pauta:   provação de Relatório Projeto de Extensão 329. Título: Liga de Educação em 

Saúde. Coordenador: Professor Tarso Pereira Teixeira. Data 2018 e 2019.  Data de Fim: contínuo. 

Parecer da Comissão Extensão: O Relatório do Projeto de Extensão “Liga de Educação em Saúde”, 

sob Coordenação do Prof. Tarso Pereira Teixeira, que teve início em 01/03/2018 e trata-se de um 

projeto contínuo. Após a análise do relatório, consideramos que o projeto foi executado de maneira 

adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. Recomendamos a aprovação do 

relatório referente as atividades do ano de 2018 e 2019. Em aprovação o Parecer da Comissão de 

Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo Sétimo Assunto da Pauta:  Aprovação de Relatório 

Projeto de Extensão 74. Título: “Liga do Trauma”, Coordenador Professor Filipe Geannichini 

Rodrigues. Parecer da Comissão de Extensão: O Projeto teve início em 01/03/2018 e trata-se de um 

projeto. Após a análise do relatório, consideramos que o projeto foi executado de maneira adequada 

e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. Recomendamos a aprovação do relatório 

referente as atividades do ano de 2019.  Relatoria Comissão de Extensão. O Relatório do Projeto de 

Extensão “Liga do Trauma”, sob Coordenação do Prof. Filipe Geannichini Rodrigues, que teve início 

em 01/03/2018 e trata-se de um projeto. Após a análise do relatório, consideramos que o projeto foi 

executado de maneira adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. 

Recomendamos a aprovação do relatório referente as atividades do ano de 2019.  Em aprovação o 

Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo Oitavo Assunto da Pauta:   

Aprovação de Relatório Projeto de Extensão 777. Título: Vivências em Medicina e Família e 

Comunidade. Coordenador: Professor Tarso Pereira Teixeira. Data de Início: 03/12/2018 e fim: 

28/02/2019. Relatoria Comissão de Extensão: O Relatório do Projeto de Extensão “Vivências em 

Medicina e Família e Comunidade 2ª EDIÇÃO (2018- 2019)”, sob Coordenação do Prof. Tarso Pereira 

Teixeira, que teve início em 03/12/2018 e encerrou-se em 28/02/2019. Após a análise do relatório, 

consideramos que o projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos propostos 

pelo projeto inicial. Recomendamos a aprovação do relatório final. Em aprovação o Parecer da 

Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo Nono Assunto da Pauta:   Aprovação de 

Relatório Projeto de Extensão 1179. Título: Vivências em Medicina e Família e Comunidade.  

Coordenadora: Professora Patrícia Leal da Costa Valle Urbanetto. Data de Início: 02/12/2019 e fim: 

31/01/2020. Relatoria Comissão de Extensão. Considero o projeto adequado e exequível. Em 

aprovação o Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Vigésimo Assunto da 
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Pauta: Homologação em “Ad Referendum” do Edital de Seleção 01/2020 – Programa de Pós-

Graduação em Saúde Pública (PPGSP), torna público o Edital de Seleção que informa critérios para o 

processo.  Não havendo manifestações foi aprovado a homologação do ad referendum. Vigésimo 

Primeiro Assunto da Pauta:  Aprovação da Portaria 1503/2020 do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde. Designa os membros para recomposição da Comissão de Ensino do PPGCS: 

Professora Cristiana Lima Dora (em substituição ao Professor Silvio Omar Macedo Prietsch), os 

membros Professor Flávio Manoel Rodrigues da Silva Júnior (Coordenador) Professor Carlos James 

Scaini (Coordenador Adjunto) Professora Andréa Von Groll, Professora Ivy Bastos Ramis de Souza e a 

Doutoranda Ana Júlia Reis.  Após a leitura, o Senhor Diretor colocou o assunto em discussão. Não 

havendo manifestações a esse respeito, a Portaria 1503/2020, aprovado por unanimidade.  Vigésimo 

Segundo Assunto da Pauta: Conhecimento da Portaria 1504/2020 do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências da Saúde, designa os membros para a Comissão de Bolsas do PPGCS: Professora Daniela 

Fernandes Ramos (Presidente), Professora Mariana Appel Hort, Doutoranda Elizabet Saes da Silva e 

a Doutoranda Paula Florencio Ramires.  O mandato da Comissão de Bolsas acompanhará o mandato 

da Coordenação do PPGCS. Após a leitura, o Senhor Diretor colocou o assunto em discussão. Não 

havendo manifestações a esse respeito, a Portaria 1504/2020, aprovado por unanimidade. Vigésimo 

Terceiro Assunto da Pauta: Homologação em “Ad Referendum” do Projeto Ensino  - ENS – 1535: 

Título  Monitoria na Disciplina de Patologia. Objetivo Geral: A atuação do monitor, na prática do 

ensino, cujas atividades se desenvolverão a metodologia online, fora da sala de aula, na orientação 

das atividades extra-classe, constitui-se num elo entre professor e alunos, sendo que o mesmo 

participará no planejamento das atividades, na preparação de aulas, no processo de orientação dos 

alunos e avaliação e na realização de trabalhos extra-classe.   Coordenador: Professor Obirajara 

Rodrigues. (MEMO. FAMED 180/2020). Em votação da Homologação do “Ad Referendum”, aprovado 

por unanimidade. Vigésimo Quarto Assunto da Pauta:   Homologação em “Ad Referendum” do 

Relatório do Projeto Extensão - EXT – 1094: Título I Jornada Riograndina de Medicina de 

Emergência. A I Jornada Riograndina de Medicina de Emergência tratou-se de um evento solene, 

gratuito e multidisciplinar, que ocorreu no Centro de Convívio dos Meninos do Mar (CCMAR), na 

cidade do Rio Grande – RS, e que teve como objetivo central disseminar, enraizar e multiplicar os 

conceitos da Medicina de Emergência, por meio de palestras e mesa de discussões contempladas 

por ilustres profissionais da área da saúde. As atividades iniciaram dia 27/09/2019 conforme o 

projeto e encerraram dia 28/09/2019. Os objetivos foram alcançados, pois a concretização do evento 

não só permitiu a propagação dos conceitos e saberes sobre a Medicina de Emergência, mas 

também proporcionou o despertar de interesse, entre estudantes da área da saúde e profissionais 

atuantes no serviço, frente à importância do desenvolvimento de habilidades e competências no 

Departamento de Emergência, os quais visam a melhorias, em curto, médio e longo prazo, da 

assistência em saúde à população geral, tendo um impacto positivo e relevante principalmente na 

comunidade do Rio Grande. Número de público-alvo alcançado Aproximadamente 220 pessoas, 

entre elas estudantes de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e demais cursos da Área da Saúde das 

seguintes universidades: Universidade Federal do Rio Grande, Anhanguera, Universidade Federal de 

Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, entre outras. Ademais, o evento contou com a presença 
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de professores, médicos e demais profissionais da área da saúde. Coordenador: Professor Guilherme 

Brandão Almeida. (MEMO. FAMED 169/2020). Em votação da Homologação do “Ad Referendum”, 

aprovado por unanimidade. Vigésimo Quinto Assunto da Pauta:   Aprovação do Relatório de 

atividades da Faculdade de Medicina – FAMED, referente ao mês de Agosto/2020, do período 

emergencial de contingenciamento de atividades em decorrência da pandemia do Corona vírus. O 

Professor Cláudio solicitou correção no Relatório da Área de Clínica Médica, realizada a correção o 

Relatório foi aprovado. Vigésimo Sexto Assunto da Pauta:   Aprovação da constituição da Comissão 

Especial para Pesquisa de Opinião para escolha de Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de Medicina e 

de Coordenador e Coordenador Adjunto do Curso de Medicina. Sendo aprovada a composição da 

Comissão Especial: a Professora Daniela Fernandes Ramos Soares, Administradora Nicolle Barnes da 

Silveira e a representante dos discentes Matheus de Araujo Moura Cavalcante. Vigésimo Sétimo 

Assunto da Pauta:  Assuntos Gerais: 1) Mapeamento sobre as condições elaboração do 

Questionário Comissão de Proteção e Cuidado. O Professor Obirajara informa que a Comissão tem 

trabalhado em protocolos e ações para garantir a segurança de todos quando o retorno acontecer. 

A Comissão propõe um questionário, para ouvir os servidores e, com base em suas respostas, 

subsidiar o planejamento de retorno às atividades de trabalho presenciais de forma segura e 

eficiente, para quando for possível. O Professor Obirajara informa que na última reunião foi 

informado que 50% dos servidores da FAMED já responderam o questionário. O Professor Cláudio 

falou que colocou no grupo da Área de Clinica para melhor divulgação.  O Professor Obirajara fala 

que é fundamental a participação de todos os servidores. 2) O Professor Obirajara informa que foi 

publicado Edital 09/20202, para Seleção de Professor Substituto, a FAMED tem 05 vagas a ser 

preenchidas: Matérias/Disciplinas: 1) Anatomia Humana; Anatomia Fundamental; Anatomia 

Humana I e II; Anátomo Fisiologia Humana; Fundamentos de Anatomia Humana, 40 horas. 2) 

Patologia; Patologia Geral, 40 horas. 3) Semiologia Clínica Médica I e II, Estágio em Clínica Médica I e 

II, Residência Médica em Clínica Médica, 40 horas.  4) Semiologia; Clínica Médica I e II; Estágio em 

Clínica Médica I e II; Residência em Clínica Médica, 20 horas. 5) Clínica Cirúrgica Geral; Clínica 

Cirúrgica Avançada; Técnica Cirúrgica; Estágio em Cirurgia e Residência Médica em Cirurgia Geral e 

Residência Médica em Cirurgia Básica. 40 horas. 3) A Professora Carla faz um relato do início das 

atividades on-line, foi um trabalho intenso, está sendo um desafio muito grande para todos. O 

Curso de Medicina tem maior adesão de participação na Universidade, alunos com presença maciça 

nas aulas. Fala que está impressionada com a participação dos alunos e parabeniza o Diretório 

Acadêmico pela excelente seleção dos tutores, muito disponíveis e dedicados. Agradece também aos 

docentes e discentes pelo apoio e interesse e compreenderem nossas dificuldades, neste momento. 

A Professora Lulie também parabeniza docentes, técnicos e discentes e a todos envolvidos foi um 

bom recomeço, a Faculdade de Medicina está muito unida, com todas dificuldades, atingimos 

nossos objetivos.  4) O Professor Obirajara informa que no dia 8 de outubro, a comunidade 

acadêmica da FURG vai indicar, em pesquisa de opinião, sua preferência para reitor(a) e vice para o 

período de 2021 a 2025. Duas chapas participam do processo eleitoral. Em breve os representantes 

das chapas irão entrar em contato com a FAMED, para agendar encontros online com docentes e 

técnicos administrativos em educação, para apresentar suas Propostas de Gestão para a 
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Universidade. Não havendo mais nada a tratar, às doze 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. 

  
 
 
 

Prof. Dr. Obirajara Rodrigues 

Diretor da Faculdade de Medicina 
 
 
 
 

Laureci da Costa 

Secretaria da Faculdade de Medicina 
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