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ATA 014/2020 
 
 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, 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), 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), Raysa Rangel Rodrigues (Representante 

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

Barnes da Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina). Participação como convidada a Professora 

Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti. O Senhor Presidente agradece atenção e a participação de todos 

Conselheiros, dando boas-vindas a discente Raysa Rangel Rodrigues, nova Representante Discente da 

Graduação no Conselho. Neste momento a Professora Lulie informa que a reunião será gravada.  O 

Senhor Diretor começa os assuntos da pauta como segue: Primeiro Assunto da Pauta: Homologação do 

resultado da Consulta de Opinião para Direção da Faculdade de Medicina - Gestão 2021 – 2024.  A 

consulta correu nos dias 29 e 30 de outubro. Eleitos: Diretor da Faculdade de Medicina: Prof. Dr. Cláudio 

Moss da Silva e Vice-Diretor: Prof. Dr. Hsu Yuan Ting. A Chapa recebeu 119 votos no segmento Discente, 

43 votos no segmento Docente e 10 votos no segmento dos Técnicos Administrativos em Educação. Votos 

brancos/nulos: 9 votos no segmento discente. O Professor Obirajara parabeniza o Professor Claudio e o 

Professor Hsu, eleitos para a Direção da Faculdade de Medicina.  O Professor Claudio fala que será um 

período de trabalho bastante difícil com a situação da pandemia e todas as repercussões que promove 

no curso de Medicina, motivo de desafio para o próximo ano, o Professor Cláudio salienta que tem 

conhecimento do grande desafio que irão enfrentar e conta com apoio dos docentes, dos técnicos e dos 

discentes para vencer da melhor forma possível. A Professora Lulie parabeniza a nova gestão, que tudo 

ocorra da melhor forma possível, a Professora Simone também parabeniza e coloca a área de Pediatria a 

disposição da Direção, o Professor Flávio parabeniza e deseja sucesso para os próximos quatro anos e fala 

no que tange o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, estarão juntos com a nova Direção da 

FAMED. O Professor Alessandro parabeniza e coloca a Área de Cirurgia a disposição da Direção. A 

Conselheira Raysa fala que conta com uma gestão participativa, como foi com Professor Obirajara e a 

Lulie. A Professora Carla fala que serão tempos difíceis, não tem sido nada fácil este final de 

Administração, mas a nova Direção pode contar com apoio para transição da Coordenação do Curso.   O 

Professor Claudio agradece todas as mensagens de apoio recebidas e fala que será uma administração 

aberta ao diálogo e sugestões. O Professor Flávio aproveita para agradecer e parabenizar a ótima Gestão 
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do Professor Obirajara e da Professora Lulie.  O Senhor Diretor colocou em votação a homologação o 

resultado da Consulta de Opinião para Direção da Faculdade de Medicina, homologado com palmas a 

nova Gestão.  Segundo Assunto da Pauta: Homologação resultado final do Concurso Público para 

Seleção de Professor Substituto, regido pelo Edital 09/2020, com carga horária de 40 horas semanais, 

para preenchimento de uma vaga na Faculdade de Medicina, FAMED - FURG, originada da aposentadoria 

da Professora. Regina Maria Carvalho Gonçalves. Matérias/Disciplinas: Patologia; Patologia Geral. Banca 

Examinadora do Concurso: Prof. Dr. Obirajara Rodrigue (Presidente), Prof. Drª Alexandra Medeiros Souza 

de Freitas (Titular) e Prof. Dr. Claudio Moss da Silva (Titular). RELATÓRIO SUCINTO DO CONCURSO: I – 

INTRODUÇÃO: Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, foi publicado o edital 

n° 09/2020 para provimento de cargo de Professor Substituto, mediante Concurso Público, com carga 

horária de 40 horas semanais, para preenchimento de uma vaga na Faculdade de Medicina, FAMED, na 

Universidade Federal de Rio Grande, FURG, originada da aposentadoria da profa. Regina Maria Carvalho 

Goncalves. A vaga é na área de Patologia. II – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS: As inscrições foram 

realizadas no período previsto no edital, de 21 a 25 de setembro de 2020, havendo apenas uma 

candidata inscrita, a saber CAMILA JULIANO SALVADOR RODRIGUES. No dia 02 de outubro foi 

homologada a inscrição da candidata e o cronograma e os pontos do concurso foram divulgados no dia 

16 de outubro de 2020. No dia 20 de outubro, às 16h, no link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-1770202020, foi realizado o sorteio do ponto na presença 

dos membros da banca e da candidata, sendo sorteado o de número 05 com o título PATOLOGIAS DO 

COLO UTERINO. Sendo o que tinha para o momento, a banca encerrou as atividades para o dia. A entrega 

do currículo documentado foi realizada através de envio de e-mail para o endereço 

medicina.adm@furg.br, o e-mail foi recebido no dia 20/10/2020, às 10:47 e encaminhado ao presidente 

da banca. No dia 21 de outubro, às 16h, no link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

1770202020, foi realizada a prova Didática da candidata. Após a realização da Prova Didática e tabulação 

das notas, a candidata obteve o seguinte resultado: CAMILA JULIANO SALVADOR RODRIGUES, Nota 9,7 

(Nove virgula sete). Após a realização da Prova Didática, a Banca Examinadora reuniu-se no link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-1770202020 a fim de proceder o Exame de Títulos da 

candidata. Após a análise dos documentos enviados pela candidata, a nota obtida foi a seguinte: CAMILA 

JULIANO SALVADOR RODRIGUES, Nota 7,4 (Sete vírgula quatro).  As notas da candidata foram divulgadas 

no dia 22 de outubro no site www.progep.furg.br. O dia 23 de outubro foi destinado para interposição de 

recurso aos resultados preliminares da Prova Didática e do Exame de Títulos. No dia 26 de outubro, 

reuniu-se novamente a Banca Examinadora para Seleção de Professor Substituto. Depois de verificar que 

não houve recursos quanto aos resultados preliminares da Prova Didática e do Exame de Títulos, a Banca 

calculou a Média Final da candidata, chegando ao seguinte resultado: CAMILA JULIANO SALVADOR 

RODRIGUES, Nota 8,5 (Oito virgula cinco). III – CONCLUSÃO: A candidata foi considerada aprovada, 

ficando com a nota final de 8,5 (OITO VIRGULA CINCO). Indicamos a contratação da candidata CAMILA 

JULIANO SALVADOR RODRIGUES para a vaga de Professor Substituto, área de Patologia.  Após a leitura o 

Senhor Diretor colocou o assunto em discussão, não havendo manifestações foi aprovado por 

unanimidade a homologação o resultado final do Concurso Público para Seleção de Professor Substituto.   

Terceiro Assunto da Pauta: Homologação resultado final do Concurso Público para Seleção de Professor 

Substituto, regido pelo Edital 09/2020, com carga horária 40 horas semanais, para preenchimento de 

uma vaga na Faculdade de Medicina, FAMED - FURG, originada da cedência do Prof. Fábio de Aguiar 
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Lopes para a EBSERH. Matérias/Disciplinas: Anatomia Humana; Anatomia Fundamental; Anatomia 

Humana I e II; Anátomo Fisiologia Humana; Fundamentos de Anatomia Humana. Banca Examinadora do 

Concurso: Profa. Me. Ana Cristina Beitia Kraemer Moraes (Presidente), Prof. Dr. Luciano Zogbi Dias 

(Titular) e Prof. Me. Alessandro Menezes De Oliveira (Titular).  RELATÓRIO SUCINTO DO CONCURSO: I – 

INTRODUÇÃO, Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte foi publicado o edital n° 

09/2020 para provimento de cargo de Professor Substituto, mediante Concurso Público, com carga 

horária de 40 horas semanais, para preenchimento de uma vaga na Faculdade de Medicina, FAMED, na 

Universidade Federal de Rio Grande, FURG, originada da cedência do prof. Fábio de Aguiar Lopes para a 

EBSERH. A vaga é na área de Anatomia. II – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS: As inscrições foram 

realizadas no período previsto no edital, de 21 a 25 de setembro de 2020, havendo 22 candidatos 

inscritos, a saber Angel Caroline Chirivino Antunes da Rocha, Bráulio Evangelista de Lima, Bruno Ezequiel 

Botelho Xavier, Clarice Laroque Sinott Lopes, Clarissa Resende Correa, Conrado Pizzolatto Castanho, 

Cristiane Lopes Amarijo, Dener Budziarek de Oliveira, Diana Patrícia Giraldo Rios, Evilin Diniz Gutierres, 

Fernanda Burlani Neves, Gabriele Ruiz Keller, Janise Dal Pai, Marcelo Cadaval da Fonseca, Marcelo 

Mendonça dos Santos, Matias Fröhlich, Michele Vaz Pinheiro Canena, Ozeia Simões Franco, Patricia Vieira 

Martins, Régis Radaelli, Rosane Cordeiro Mendonça e Silvia Signori Gralha. Destes, Dois se declararam 

pardos, a saber Bruno Ezequiel Botelho Xavier e Marcelo Mendonça dos Santos. No dia 02 de outubro 

foram homologadas as inscrições dos candidatos e o cronograma e os pontos do concurso foram 

divulgados no dia 21 de outubro de 2020, sendo retificado no dia 23 de outubro. No dia 27 de outubro, 

às 8h, no link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-0753202075, foi realizado o sorteio do ponto 

na presença dos membros da banca e de 01 candidato do grupo 01, sendo sorteado o de número 03 com 

o título Região cervical superficial e profunda. No dia 28 de outubro, às 8h, no link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-0753202075, foi realizada a prova Didática dos candidatos 

que compareceram. Após a realização da Prova Didática e tabulação das notas, os candidatos obtiveram 

as seguintes notas: Angel Chirivino Antunes da Rocha, Nota 6,3. No dia 29 de outubro, às 8h, no link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-0753202075, foi realizado o sorteio do ponto na presença 

dos membros da banca e de 01 candidato do grupo 3, sendo sorteado o de número 06 com o título 

Fígado e Pâncreas. No dia 30 de outubro, às 8h, no link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

0753202075, nenhum candidato compareceu para realizar a prova. No dia 29 de outubro, às 13h30, no 

link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-0753202075, foi realizado o sorteio do ponto na 

presença dos membros da banca e de nenhum candidato do grupo 02, sendo sorteado o de número 07 

com o título Pelve. No dia 30 de outubro, às 13h30, no link ttps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

0753202075, foi realizada a prova Didática dos candidatos que compareceram. Após a realização da 

Prova Didática e tabulação das notas, os candidatos obtiveram as seguintes notas: Dener Budziarek de 

Oliveira, Nota 6,4; Evilin Diniz Gutierres, Nota 8,2; Fernanda Burlani Keller, Nota 4,7. No dia 30 de 

outubro, às 8h, no link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-0753202075, foi realizado o sorteio 

do ponto na presença dos membros da banca e de 2 candidatos do grupo 04, sendo sorteado o de 

número 05 com o título Abdômen: vascularização e inervação supra e inframesocólica. No dia 31 de 

outubro, às 8h, no link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-0753202075, foi realizada a prova 

Didática dos candidatos que compareceram. Após a realização da Prova Didática e tabulação das notas, 

os candidatos obtiveram as seguintes notas: Ozeia Simões Franco, Nota 7,0. A entrega do currículo 

documentado foi realizada através de envio de e-mail para o endereço medicina.adm@furg.br até às 17h 
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do dia 3 de novembro, os e-mails recebidos foram encaminhados à presidente da banca. No dia 4 de 

novembro, a Banca Examinadora reuniu-se no link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

0753202075 a fim de proceder o Exame de Títulos dos candidatos que obtiveram aprovação na Prova 

Didática. Após a análise dos documentos enviados pelos candidatos, as notas obtidas foram as seguintes: 

Ozeia Simões Franco, Nota 10,0; Evilin Diniz Gutierres, Nota 8,0.  As notas dos candidatos, conforme o 

cronograma, foram divulgadas no dia 6 de novembro no site www.progep.furg.br. O dia 9 de novembro 

foi destinado para interposição de recurso aos resultados preliminares da Prova Didática e do Exame de 

Títulos. No dia 10 de novembro, reuniu-se novamente a Banca Examinadora para Seleção de Professor 

Substituto. Depois de verificar que não houve recursos quanto aos resultados preliminares da Prova 

Didática e do Exame de Títulos, a Banca calculou a Média Final dos candidatos, chegando ao seguinte 

resultado: OZEIA SIMÕES FRANCO, Nota 8,50 e EVILIN DINIZ GUTIERRES, Nota 8,10. III – CONCLUSÃO: Os 

candidatos OZEIA SIMÕES FRANCO e EVILIN DINIZ GUTIERRES foram considerados aprovados, ficando 

com a seguinte colocação final: OZEIA SIMÕES FRANCO, nota final 8,50 (Oito virgula cinco) e EVILIN DINIZ 

GUTIERRES, nota final de 8,10 (Oito virgula dez).  Indicamos a contratação do candidato OZEIA SIMÕES 

FRANCO, para a vaga de Professor substituto na área de Anatomia. Após a leitura o Senhor Diretor 

colocou o assunto em discussão, não havendo manifestações foi aprovado por unanimidade a 

homologação o resultado final do Concurso Público para Seleção de Professor Substituto.  Quarto 

Assunto da Pauta: Aprovação do Edital de Seleção 01/2020 do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

da Saúde (PPGCS), torna público a seleção e critérios para o processo seletivo 2021, de candidatos ao 

curso de Doutorado. Serão oferecidas até 16 vagas ao curso de doutorado. Destas, 13 vagas serão 

destinadas para candidatos de ampla concorrência e 3 para candidatos de ações afirmativas. No caso de 

não haver candidatos aprovados para as vagas de ações afirmativas, estas poderão ser preenchidas por 

candidatos do processo de ampla concorrência. As inscrições serão realizadas no período de 20 de 

novembro de 2020 a 18 de janeiro de 2021.  Em aprovação do Edital de Seleção 01/2020 do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Saúde, aprovado por unanimidade. Quinto Assunto da Pauta: Aprovação 

do Edital de Seleção 02/2020 do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS), torna 

público a seleção e critérios para o processo seletivo 2021, de candidatos ao curso de Mestrado.  Serão 

oferecidas até 19 vagas no total. Sendo que, destas, até 04 vagas serão para ações afirmativas, e 15 para a 

ampla concorrência. O/a candidato/a deverá se inscrever nas vagas de ações afirmativas e a confirmação 

será realizada por uma comissão de heteroidentificação após o processo seletivo. Estão sujeitos à 

desclassificação os candidatos que não se enquadrarem nos critérios fenotípicos.  Os aprovados para as 

vagas reservadas serão divulgados na lista dos classificados geral no resultado final do processo seletivo, 

de acordo com a nota geral. Para isso, os candidatos deverão ter aprovado em todas as etapas do 

processo seletivo. Não havendo o preenchimento de 20% das vagas reservadas para o Programa de Ação 

Afirmativa, essas vagas serão acrescidas à ampla concorrência. Estão sujeitos à desclassificação do 

processo seletivo os candidatos que não se enquadrarem nos critérios para o processo de ações 

afirmativas. As inscrições serão realizadas no período de 27 de novembro de 2020 a 25 de janeiro de 

2021. Em aprovação do Edital de Seleção 02/2020 do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 

aprovado por unanimidade. Sexto Assunto da Pauta: Criação do Grupo de Transição da Faculdade de 

Medicina. Grupo de trabalho para processo de transição. Sugestão da Direção da Faculdade de Medicina, 

composição do Grupo de Trabalho: Diretor e vice-Diretora, Coordenadora e Coordenadora Adjunta do 

Curso de Medicina, a Administradora e os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduações. O Professor 
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Claudio fala que é uma ideia inovadora e parabeniza a iniciativa.  A Professora Carla fala que a primeira 

vez que acontece uma transição não presencial.  A Professora Lulie fala a importância da transição em 

auxiliar o início da nova Administração, neste momento difícil. O Professor Claudio fala das dificuldades 

em não ter encontros presencias e temos que nos adaptar da melhor forma possível. Em aprovação da 

criação do Grupos de Transição da Faculdade de Medicina, aprovado por unanimidade. Não havendo 

mais nada a tratar, às dez horas e trinta 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 
Secretaria da Faculdade de Medicina 
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