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ATA 013/2020 

 
 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 

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

Medicina), Carla Vitola Gonçalves (Coordenadora do Curso de Medicina), Flavio 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), 

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). Participação como convidada a Professora 

Andrea Fogaça Soubhia. Ausência justificada: Ana Julia Reis (Representante Discente da Pós-

Graduação) e Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da FAMED). 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 11/2020 da reunião extraordinária 

realizada em 17/09/2020. 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 11/2020, foi colocada em votação sendo aprovada por 

unanimidade. Segundo Assunto da Pauta: Aprovação da Ata 12/2020 da reunião ordinária realizada 

em 17/09/2020. 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 12/2020, foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. 

Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação de Projeto de Ensino - ENS – 1535, Titulo:  Monitoria na 

Disciplina de Patologia Geral.  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. 

Parecer da Comissão de Ensino: O Projeto será realizado do período 15/09/2020 a 31/12/2020, sem 

recursos financeiros, sem atuação de bolsista. Considero o projeto adequado e exequível. Relatora 

Professora Patrícia Leal da Costa Valle Urbanetto.  Em aprovação o Parecer da Comissão de Ensino, 

aprovado por unanimidade.  Quarto Assunto da Pauta: Aprovação de Projeto de Ensino – ENS - 797, 
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Titulo: Round conjunto Genética Médica-Cirurgia Pediátrica. Objetivo Geral: proporcionar 

aproximação interdisciplinar entre a genética médica e a cirurgia pediátrica, promovendo, junto aos 

alunos, uma discussão integrada. Coordenadora do Projeto: Professora Simone de Menezes Karam.   

Parecer da Comissão de Ensino: O Projeto de Ensino “Round conjunto Genética Médica-Cirurgia 

Pediátrica”, foi realizado no período 26/03/2018 a 30/11/2019, sem recursos financeiros e sem 

atuação de bolsistas. Considero o projeto adequado e exequível. Relatora Professora Patrícia Leal da 

Costa Valle Urbanetto.  Em aprovação o Parecer da Comissão de Ensino, aprovado por unanimidade. 

Quinto Assunto da Pauta: Aprovação de Projeto de Ensino – 1305, Título: Semana Acadêmica da 
Medicina – SAMED. Objetivo Geral: promover um evento multidisciplinar; propiciar discussões sobre 
diferentes pontos de vista; abordar temas relevantes para a educação médica; preencher lacunas 
curriculares, expandir conhecimentos. Coordenadora do Projeto: Carla Vitola Goncalves. Parecer da 
Comissão de Ensino: O Projeto de Ensino “Semana Acadêmica da Medicina - SAMED”, realizado do 
período 20 a 23 de maio de 2019, sem recursos, sem atuação de bolsista. Considero o projeto 
adequado e exequível. Relatora Professora Patrícia Leal da Costa Valle Urbanetto.  Em aprovação o 
Parecer da Comissão de Ensino, aprovado por unanimidade.  Sexto Assunto da Pauta: Homologação 
em “Ad Referendum” do Relatório do Projeto Ensino - 1081, Titulo: Monitoria de Relação Médica. 
Objetivo Geral: A Monitoria da ACI (Atividade Curricular Integrada) Relação Médica objetiva reforçar 
conceitos, atitudes e habilidades necessárias ao profissional médico para relacionar - se com as 
pessoas a serem atendidas, suas doenças ou riscos de adoecimento, suas experiências de doença, e 
os seus contextos familiares e sociais.  Coordenador Professor Anderson Souza Silva Peres. Parecer 
da Comissão de Ensino:  O Relatório de Projeto de Ensino “Monitoria de Relação Médica”, foi 
realizado do período 22/03/2018 a 22/11/2018. Considera o relatório adequado e o projeto executado 
de maneira correta. (MEMO. FAMED 197/2020).   Em Homologação do “Ad Referendum”, aprovado 
por unanimidade. Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório de Atividades da Faculdade de 
Medicina – FAMED, referente ao mês de Setembro/2020, do período emergencial de 
contingenciamento de atividades em decorrência da pandemia do Corona vírus. Após a leitura o 
Senhor Diretor colocou em discussão o Relatório mensal, referente ao mês de Setembro, não 
havendo manifestações foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade.  Oitavo Assunto 
da Pauta:   Aprovação Memorando 127/2020 – Instituo de Ciências Biológicas, reformulação do curso 
de Ciências Biológicas Bacharelado:  sobre a alteração curricular proposta, tendo em vista que, para 
o novo QSL (8 semestres), serão mantidas todas as disciplinas obrigatórias oferecidas pela FAMED, 
incluindo Microbiologia e Imunologia nas quais mudará unicamente suas localizações no novo QSL, 
no qual serão oferecidas durante o Segundo e Quarto semestre do curso, respectivamente. Além 
disso, solicitamos o oferecimento pela FAMED da disciplina optativa Manipulação da Resposta 
Imune (Características e ementa da disciplina): - Disciplina: Microbiologia. Lotação: Faculdade de 
Medicina (FAMED). Código: 17029 (muda o semestre). Duração: Semestral. Caráter: Obrigatória. 
Localização no QSL: 2º Semestre. Carga horária total: 45 horas relógio / 54 horas aula de 50 minutos. 
Créditos: 3. Sistema de avaliação: I. Pré-requisito: Não. Impeditiva: Não. Ementa: Capacitação dos 
discentes a compreender de forma contextualizadas as aplicações e benefícios dos microrganismos, 
suas características gerais, bem como as principais doenças causadas por eles com ênfase na sua 
patogenicidade e em ferramentas desenvolvidas para o controle e prevenção destas doenças. 
Equivalência: Não possui disciplina equivalente. - Disciplina: Imunologia: Lotação: Faculdade de 
Medicina (FAMED). Código: 17030Duração: Semestral. Caráter: Obrigatória. Localização no QSL: 4º 
Semestre. Carga horária total: 60 horas relógio/ 72 horas aula de 50 minutos. Créditos: 4. Sistema de 
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avaliação: I. Pré-requisito: Não. Impeditiva: Não Ementa: Conceitos básicos em Imunologia; 
imunidade inata; receptores de células B e T; apresentação de antígeno; desenvolvimento e 
sobrevivência de linfócitos; imunidade celular; imunidade humoral; falhas do sistema imune; 
hipersensibilidades; autoimunidade; manipulação do sistema imune; diagnóstico imunológico. 
Equivalência: Não possui disciplina equivalente. - Disciplina: Manipulação da Resposta Imune: 
Lotação: Faculdade de Medicina (FaMed). Código: a determinar.  Duração: Semestral. Caráter: 
Optativa. Localização no QSL: 5º Semestre.  Carga horária total: 36 horas aulas = 30 horas relógio. 
Créditos: 2. Sistema de avaliação: I. Pré-requisito: Não. Impeditiva: Não. Ementa: Discutir e 
caracterizar os meios pelos quais o sistema imune pode ser modulado para suprimir. ou estimular 
respostas imunes. Serão abordados os seguintes temas: Visão geral das respostas imunes; 
Anticorpos monoclonais; Tratamentos de respostas imunes indesejadas: autoimunidade, alergia e 
rejeição de enxertos; Imunoterapia; Probióticos; Tecido adiposo e inflamação persistente de baixo 
grau. A ênfase da disciplina será em Vacinologia, abordando: O histórico, conceitos e estratégias 
vacinais disponíveis; Adjuvantes vacinais; Vacinologia reversa: vacinas da nova geração; Vacinas: 
progressos e perspectivas; Movimento antivacinas (Anti-vax): causas e consequências. Equivalência: 
Não possui disciplina equivalente.  O Professor Obirajara  fala que a Direção recebeu o Memorando 
do ICB e enviou para a Área Interdisciplinar de Ciências Biomédicas – AICB. Recebeu a manifestação 
da Professora Andrea von Groll: que informou no que se refere as modificações para a Disciplina de 
Microbiologia, em consulta aos docentes do colegiado que ministram a disciplina (Professores: 
Andrea von Groll, Ana Maria Barral Martinez, Daniela Fernandes Ramos e Pedro Eduardo Almeida da 
Silva), informamos que estamos de acordo com a mudança de semestre do 3º para o 2º semestre. 
No entanto gostaríamos de destacar que conforme as informações presentes em relação a disciplina, 
também haverá uma redução da carga horária de 4 para 3 créditos. Considerando que a disciplina 
será de três créditos que sejam divididos em um crédito para aula teórica e dois créditos para as 
aulas práticas. Além disso, teremos que reformular o plano de ensino devido a redução das aulas 
teóricas, onde consultaremos o NDE do curso de Ciências Biológicas, sobre a reformulação dos 
conteúdos programados para a disciplina com a carga reduzida. Também gostaríamos de ressaltar 
que poderá haver colisão de horários com o laboratório de aulas práticas que atualmente é em 
comum entre as disciplinas de Microbiologia e de Imunologia (um dos motivos para que estas 
disciplinas não terem sido colocadas ambas em semestres pares quando teve a reformulação 
anterior). Esta limitação será solucionada somente com as aulas no prédio novo que os laboratórios 
estão separados. No momento, não teremos possibilidade de mudança de horário, considerando os 
horários de todas as outras disciplinas de graduação e pós-graduação que os docentes deste 
colegiado ministram.  A Professora Ivy Bastos Ramis de Souza, informou no que se refere a 
Disciplina de imunologia para o Curso de Ciências Biológicas Bacharelado, solicita apenas que com 
esta reformulação sejam mantidos dia e horário das aulas, pois o semestre que ela é ofertada, 
continuará sendo o mesmo de antes.  A Professora Mirelle de Oliveira Saes informou que 
considerando que não estão previstas mudanças na Disciplina de Anatomia Humana, mantem a 
carga horária junto ao curso de Biologia. - Disciplina: Manipulação da Resposta Imune:  A 
Professora Daniela Fernandes Ramos Soares, Coordenadora da AICB, informa que a Direção não 
recebeu manifestação desta disciplina, por motivo da Professora Vanusa Pousada da Hora, está em 
Licença Gestante, mas tinha sido discutido em reunião da área e estava de acordo.  Após a leitura, o 
Professor Obirajara colocou o assunto em discussão, não havendo manifestações a esse respeito, as 
manifestações dos Professores foram aprovadas por unanimidade. Nono Assunto da Pauta: 
Aprovação da Comissão Especial e cronograma do Processo Eleitoral para Coordenação Programa 
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de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – PPGCS – Mandato: 2021/2022. A Comissão será 
constituída: Prof. Dr. Carlos James Scaini (Docente), Simone Rodrigues Zabolotny (Técnica 
Administrativa) e Ana Júlia Reis (Discente do PPGCS) e aprovação do Cronograma conforme segue: 

DATA/PRAZOS ATIVIDADE 

22/10/2020 Instalação da Comissão 

22/10/2020 Aprovação do calendário e normas para eleição 

De 27/10/2020 a 30/10/2020 Inscrição das Chapas endereçado a Comissão Eleitoral do  
PPGCS através do e-mail: pgcsaude@furg.br 

02/11/2020 Divulgação das Chapas inscritas 

 De 03/11/2020 a 06/11/2020 Período de campanha eleitoral 

De 09/11/2020 a 11/11/2020 Votação pela página consultas.furg.br 

16/11/2020    Divulgação do resultado e encaminhamento ao Conselho da FAMED 

Em votação da composição da Comissão Especial e do cronograma do Processo Eleitoral para 
Coordenação Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, aprovado por unanimidade.  
Décimo Assunto da Pauta: Aprovação de inclusão de uma disciplina Desafios e Perspectivas em 
Parasitologia, no QSL do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde.  A disciplina será 
ofertada no 1º semestre de 2021. Com carga horária 30 h, Créditos 2.  Será ministrada, pelo Professor 
Dr. Carlos James Scaini (Professor Coordenador) e a Professora Dra. Luciana Farias da Costa de Ávila 
(Professora Colaboradora). Em votação da inclusão da disciplina Desafios e Perspectivas em 
Parasitologia, no QSL do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde, aprovado por 
unanimidade. Décimo Primeiro Assunto da Pauta: Homologação em “Ad Referendum” do Edital 
03/2020, processo seletivo para ingresso na Residência Médica da Universidade Federal do Rio 
Grande. Seleção para a Residência Médica, vagas de ingresso em 2021. (Memo. FAMED 190/2020). 
Em votação da homologação em “Ad Referendum”, aprovado por unanimidade. Décimo Segundo 
Assunto da Pauta:  Aprovação da solicitação de trabalho voluntário: Pesquisadora Lisiane Martins 
Volcão, conforme solicitação do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 
no período de 01 de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021, sob a orientação do Professor 
Flávio Manoel Rodrigues da Silva Júnior. Plano de trabalho: Avaliação dos efeitos Toxicológicos do 
Biocontrolador Agrícola produzido a partir do Cogumelo Lactarius Deliciosus. O controle convencional 
de organismos fitopatogênicos vem sendo feito através de aplicações preventivas de produtos 
químicos, porém o uso indiscriminado de agrotóxicos pode gerar danos ao meio ambiente e à saúde 
humana. Somado a isso, o uso constante de produtos químicos pode ainda ocasionar casos de 
resistência a patógenos, predispondo a planta a uma maior incidência da doença em cultivos futuros. 
Novos produtos, incluindo extratos naturais, têm sido pesquisados para uso no controle de 
organismos fitopatogênicos. Além do seu potencial antimicrobiano, extratos de cogumelos têm 
demonstrado serem indutores dos mecanismos naturais de defesa das plantas. Com isso, o presente 
estudo tem como objetivo o desenvolvimento de extratos provenientes do cogumelo Lactarius 
deliciosus, coletados de localidade no extremo sul do Rio Grande do Sul, avaliando o potencial 
antimicrobiano destes extratos contra fitopatógenos, assim como avaliar sua fitotoxicidade em 
modelos padrão.  Após a leitura o Senhor Diretor colocou o assunto em discussão, não havendo 
manifestações a solicitação de trabalho voluntário da Pesquisadora Lisiane Martins Volcão, foi 
aprovado por unanimidade. Décimo Terceiro Assunto da Pauta: Avaliação das atividades remotas de 
Ensino da FAMED.  O Professor Obirajara fala que a um mês ocorreu o retorno das atividades online, 
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que a FAMED teve toda uma preparação para o retorno das aulas em formato remoto. Contamos com 
o intenso trabalho da Coordenação do Curso, além de todo o empenho dos docentes e dos discentes. 
Fala que gostaria de escutar as manifestações dos docentes e dos discentes referente este primeiro 
período de aulas online. Também informa que o Comitê de Contingenciamento e as Comissões estão 
planejando as atividades para o próximo semestre, e precisamos saber o que temos que melhorar. O 
Professor Zhang fala que está sendo uma experiência inovadora, um grande desafio, mas muito 
positivo. Salienta que nós ainda teremos outros desafios, como aplicação das provas.  Fala também 
da sua preocupação com os alunos em adquirir a plataforma Zoom para as atividades síncronas. A 
Professora Andrea fala que depois do susto inicial, estão dominando a plataforma AVA,  é uma grande 
desafio para todos. Tem sido interessante as participações em reuniões.  Falta alguns desafios como 
as provas, mas a experiência está sendo positiva. Salienta que as aulas síncronas a participação dos 
alunos tem sido muito boa.  O Professor Obirajara fala que concorda com o Professor Zhang, é uma 
grande discussão com a Reitoria, Pró-Reitorias e Diretores da Unidades Acadêmicas, a questão da 
Plataforma tem que ser solucionada de forma gratuita para todos, alguns professores assinaram 

outras plataformas. A Conselheira Hingrid fala sobre o andamento do Ensino Remoto Emergencial: 

por estar em dois grupos de turma - tanto do terceiro como do segundo ano  – Falou do terceiro 

relatou a sobrecarga que alunos vem relatando mas que na medida em que o tempo foi passando 

os professores foram ouvindo as demandas e na medida do possível se adequando, do segundo 

relatou que a turma também tem se sentindo sobrecarregada e algumas disciplinas ainda estão 

se adequando aos moldes e de acordo com algumas demandas dos alunos também foram se 

adequando mas que nem todas estavam levando esses pedidos em consideração, mas até então 

não haviam problemas muito graves. O Professor Obirajara relata que tivemos problemas pontuais, 
que está sendo resolvido com a Coordenação do Curso e os coordenadores de disciplina envolvidos. A 
Professora Lulie relata que existe um grande esforço por parte de Professores e alunos, nesse 
momento. Fala que particularmente prefere as aulas síncronas, que tem boa participação dos alunos.  
Existe a polemica em gravar as aulas síncronas, temos que respeitar o Professor e todos os 
participantes da sala, a gravação tem que ser autorizada por todos, considerando o direito de imagem 
e voz.  Finalizando a Professora Lulie agradece o apoio da Coordenação do Curso, da Secretária Geral, 
da Administração e das Secretarias dos Programas de Pós-Graduação o apoio de todos, neste 
momento tem sido fundamental. Professora Carla agradece o apoio dos Professores e dos alunos, diz 
que isso foi fundamental para que o Medicina conseguisse ofertar todas as disciplinas no formato 
remoto no 1º semestre 2020. Salienta também que está impressionada com a qualidade de estudo 
dos alunos nas aulas.  Também fala que participou do CONGRAD, e que a Universidade está se 
preparando para que o segundo semestre de 2020 também tenha o Ensino Remoto Emergencial.  A 
profa. Carla comunica que em reunião no dia 20/10, marcada pelo Pró-reitor de Graduação Prof. 
Renato Duro, com a presença também das Profas. Sibele e Fabiane Gatti, o pró-reitor solicitou as 
necessidades do curso de Medicina, nesse momento a Coordenação solicitou excepcionalidade para a 
4ª e 3ª série retomarem as atividades práticas presenciais no próximo semestre e o Pró-Reitor e a 
Diretora de Avaliação e Desenvolvimento da Graduação Profa. Dra. Sibele da Rocha Martins 
autorizaram. A coordenação explicou que essas atividades ocorrem exclusivamente no Hospital 
Universitário e não dependendo da estrutura da Faculdade de Medicina. Temos que nos programar 
para o retorno das atividades práticas presenciais em fevereiro de 2021, com todos os protocolos de 
saúde exigidos. Por isso, o retorno será restrito para o número de paciente e de alunos, vamos ter 
que nos adequar. Solicita que os coordenadores de área da 4ª e 3ª série consulte os coordenadores 
de disciplina e seus docentes sobre a possibilidade do retorno presencial das atividades práticas no 2º 
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semestre de 2020 (Fevereiro de 2021). A Conselheira Hingrid pergunta se as aulas práticas vão ser 
canceladas. A Professora Carla fala que as Disciplinas que dependem da estrutura da Universidade 
neste momento não serão realizadas e suas práticas vão ser postergadas. Obirajara fala que o Comitê 
de Contingenciamento a Comissão de Proteção e Cuidados estão trabalhando para a readequação 
dos espaços físicos da Universidade, para retorno seguro das atividades presenciais. O Professor 
Flavio relata que participou de reunião com a Comissão de Ensino, Comissão de Bolsas e os alunos da 
Pós-graduação e a avaliação do semestre remoto, foi positivo.  Décimo Quarto Assunto da Pauta:   
Assuntos Gerais: 1) Concursos substitutos: O Professor Obirajara informa que os concursos estão 
sendo realizados, estamos finalizando o Concurso de Patologia e outros com cronogramas já 
divulgados.  Foi tranquilo a realização do primeiro Concurso online. 2) Homologação da chapa para 
Direção e Vice Direção; Tivemos uma chapa inscrita Professor Claudio Moss da Silva - Diretor e o 
Professor Hsu Yuan Ting -  Vice-Diretor, O Professor Claudio fala que dará continuidade ao trabalho 
que vem sendo realizado pela atual administração e pelas administrações anteriores, conta com 
apoio de toda da Faculdade de Medicina nos próximos quatro anos.  3) Nota do ENADE. A Professora 
Carla fala que recebemos a nota do ENADE 2019 e foi 3.  Relata que participou de Reunião com a 
Diretoria de Avaliação Institucional, foram disponibilizados pelo INEP os resultados do conceito 
ENADE e do Indicador de Diferença entre Desempenhos (IDD) dos cursos que realizaram a prova do 
ENADE em 2019. Já o Conceito Preliminar de Curso (CPC) ainda não foi disponibilizado pelo INEP, tão 
logo seja, será enviado. A previsão é que seja divulgado em dezembro desse ano. O CPC é o conceito 
que avalia o curso em uma escala de 1 a 5. Para o cálculo, são considerados: Conceito 
Enade (desempenho dos estudantes na prova do Enade); Indicador de Diferença entre os 
Desempenhos Observado e Esperado (IDD); corpo docente (informações do Censo Superior sobre o 
percentual de mestres, doutores e regime de trabalho) e percepção dos estudantes sobre seu 
processo formativo. Não havendo mais nada a tratar, às onze horas e trinta e cinco 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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