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ATA 016/2020 
 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às onze 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), 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), Silvio Omar Macedo Prietsch (Coordenador Docente da Área de Pediatria-Suplente), Sandro 
Schreiber de Oliveira (Coordenador Docente da Área de População e Saúde), Linjie Zhang 
(Coordenador 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), Carolina Larrosa de Oliveira Claro (Representante Discente da Pós-
Graduação) e Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da FAMED). Participação como convidada a 
Professora Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti (Coordenadora Adjunta do Curso de Medicina). O Senhor 
Presidente agradece a participação de todos Conselheiros e informa que a reunião está sendo 
gravada e na sequência colocou em discussão os assuntos da pauta como segue:  O Professor Obirajra 
começa a reunião falando da aprovação da excepcionalidade para retomada das atividades práticas 
presenciais da 3ª e 4ª série, já estamos discutindo a três ou quatro reuniões e estamos fazendo 
planejamento da retomada das atividades práticas destas séries, na última reunião deste Conselho 
aprovamos  todo o planejamento, após a reunião recebi um telefonema do Professor Claudio Moss, 
Coordenador da Área de Clínica Médica no qual ele coloca que a Área de Clínica Médica não  
entendia que tínhamos definido ou votado a questão excecionalidade,  que é solicitado ao Comitê de 
Monitoramento da Universidade, na última reunião do conselho. Para que nós possamos encaminhar 
toda a documentação com essa solicitação é preciso que todos os conselheiros estejam bem 
informados dessa decisão de solicitar o encaminhamento do pedido da excecionalidade para a 
retomada presencial das atividades práticas para a 3ª e 4ª series do curso de medicina.  Após o 
telefonema o Professor Claudio encaminhou uma correspondência ao Diretor da Faculdade de 
Medicina que também é o Presidente do Conselho. Dessa forma, o Professor Obirajara traz ao 
conselho para discussão e posterior votação o tema da excepcionalidade para 3ª e 4ª séries. Dando 
início a discussão prof. Obirajara faz a leitura na integra da Correspondência enviada pelo prof. 
Cláudio, sobre a demanda da área de clínica médica: “Considerando o entendimento da última 
reunião do conselho da FAMED, no que tange a retomada das atividades presenciais práticas da 3ª e 
4ª séries do Curso de Medicina dessa Faculdade, venho por meio desta correspondência manifestar o 
pensamento dos Professores da Área de Clínica Médica, os  professores são favoráveis já estão 
estudando opções para um planejamento cuidadoso e visam uma retomada das atividades práticas 
de forma segura para todos professores, alunos, pacientes e outros colaboradores potencialmente 
envolvidos, resguardada garantia de um satisfatório aprendizado, as disciplinas na área possuem 
características e necessidades distintas e portanto requerem uma avaliação de planejamento 
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cuidadoso e individualizados, entendemos ser importante o planejamento para retomada a 
elaboração de uma sequência de atividades a serem cumpridas em todas as áreas envolvidas que 
compreenda uma apresentação e análise das adequações necessidades de cada disciplina e 
redimensionamento de rodízios de alunos por turma professores disponíveis, área física e outros, e 
quando possível a execução das atividades as medidas apropriadas e necessárias a elas por fim uma 
vez entende das necessidades apontadas ou pelo menos existindo uma previsão de sua execução 
estaria Curso de Medicina apto dar continuidade a solicitação de excepcionalidade total ou parcial 
nas instâncias competentes da Universidade”. O Professora Obirajara salienta, que o objetivo dessa 
reunião é aprovarmos a solicitação de excepcionalidade para o início das atividades práticas 
presenciais das 3ª e 4ª séries do curso de medicina a partir do dia 8 de fevereiro 2021.  Desde o início 
das discussões depois da reunião com o Professor Renato e a Coordenação de Curso, nós estamos 
discutindo a solicitação de excepcionalidade e toda a metodologia que nós iremos desenvolver para 
solicitar excepcionalidade, mas gostaria então de ouvir as manifestações do Professor Cláudio e do 
Conselho, com relação a esse entendimento da solicitação de excepcionalidade.  O Professor Claudio 
fala que não teria outras informações a acrescentar além do que foi apresentado na correspondência, 
o entendimento que ele  inclusive passou aos professores da Área de Clínica Médica, foi que tinha 
sido discutido o pedido de planejamento da retomada das atividades práticas presenciais, mas não 
tinha sido aprovado o pedido de excepcionalidade.  O pensamento da área é discutir o planejamento 
do cronograma conforme colocado pela professora Carla na correspondência enviada pela 
Coordenação de Curso, que foi anexada na pauta da reunião, Neste momento o Professor Claudio 
sugere inversão da pauta, primeiro discutir aprovação do cronograma de planejamento das atividades 
para depois votar o pedido de excepcionalidade da 3ª e 4ª séries. O Professor Obirajara fala que não 
consegue entender como é que nós vamos aprovar um cronograma se não temos uma solicitação 
excepcionalidade,  primeiro temos que aprovar  pedido de excepcionalidade que queremos,  o 
conselho pode entender o contrário mas eu acho que primeiro nós temos que aprovar que queremos 
excepcionalidade para depois a aprovarmos um cronograma de ações que nós vamos desenvolver 
para solicitar a excepcionalidade e coloca em discussão no conselho, sugerindo que talvez os 
conselheiros tenham outra visão, uma outra forma de entendimento e gostaria de ouvir as 
manifestações do Conselho. A Professora Carla explicou que fez uma carta para a Direção da FAMED, 
explicando a cronologia dos acontecimentos, onde no dia 20 de outubro a Coordenação do Curso 
participou de uma reunião com Professor Renato, Pró-Reitor de Graduação que permitiu que nós 
conversássemos com a unidade  sobre o pedido de excepcionalidade para as atividades práticas da 3ª 
e 4ª séries, eu sempre deixei claro que ele não deu excepcionalidade ele nos perguntou qual a 
necessidade do curso e nos permitiu  discutir com a unidade, disse que temos autonomia para decidir 
o que a unidade  acha que deve  fazer parte do pedido de excepcionalidade nesse momento,  a partir 
disso dia 22 na reunião do Conselho pela manhã comunicamos que o Pró-Reitor tinha nos dado  essa 
permissão para essa discussão e solicitei que os coordenadores de área conversasse com as suas 
áreas. A tarde em reunião do NDE também registrado em ata, falamos que tinha sido permitido 
discutir com as áreas se achavam pertinente o pedido de excepcionalidade para 3ª e 4ª séries, depois 
disso foi colocado no dia 9 de novembro um comunicado na página da FAMED, em que os alunos 
também tomaram ciência de que nós estávamos conversando com as áreas sobre o pedido de 
excepcionalidade, nós já estamos a 30  dias conversando sobre isso e o nosso entendimento é que o 
assunto foi amplamente divulgado e discutido. A Coordenação pede desculpas se alguém tem 
entendimento diferente o nosso raciocínio mas se o Professor Renato não tivesse permitido conversar 
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sobre isso não adiantaria a gente pedir uma coisa que a PROGRADdissesse que não existia a 
possibilidade, mas ele disse no dia 20 que sim que a unidade que a autonomia e pode conversar 
sobre a excepcionalidade. Depois pedimos para as áreas conversarem com seus professores e nos 
dizerem se tem interesse se acham que é viável se podemos fazer esse planejamento e a partir do 
que foi discutido em reunião do Conselho do dia 19 pensamos em elaborar um documento ao Comitê 
de Contingenciamento solicitando excepcionalidade, uma vez sendo autorizado vamos começar o 
planejamento, fazer pedidos específicos para cada área.  Por exemplo a Área de Pediatria solicitou 
para os Estagiários face shield, na Área de Ginecologia os estágios só usam face shield quando estão 
no Centro Obstétrico, cada área tem suas   particularidade, este foi o nosso entendimento que não 
tinha porque fazer um planejamento em cima de uma coisa que não existia até o momento, então 
pensamos que  precisava que o comitê nos diga que vai nos conceder a excepcionalidade, para depois 
planejarmos o retorno. Estamos há 30 dias de discussão dentro da FAMED  e se não enviáramos a 
solicitação ao comitê de Contingenciamento para essa aprovação provavelmente não se consiga 
aprovar no último NDE que será dia 10 de dezembro, e é o último de 2020 para que possamos  fazer 
essa votação também sobre os planos como foi realizado com o  ensino remoto,  em Janeiro é mês de 
férias na  Universidade então provavelmente não vamos conseguir dar conta de todo o cronograma 
do planejamento.  Então esse raciocínio tinha feito no conselho do dia 19 já fazer um documento e 
enviar para o Comitê de Contingenciamento solicitando excepcionalidade das disciplinas assistenciais 
da 3ª e da 4ª série e a Técnica Cirúrgica porque é uma disciplina da 3ª serie para os alunos não 
ficarem presos. A partir de então o NDE avalia os planos das atividades práticas das disciplinas como 
foi feito no ensino remoto, sendo cada membro da sua área responsável por uma disciplina como 
ficou no ensino remoto e a gente passaria a trabalhar nos planejamentos destas disciplinas.  O 
Professor Sandro fala como participa também do NDE tinha ficado claro que nós tínhamos aprovado 
esse pedido de excepcionalidade na última reunião do Conselho,  concorda que esse termo não foi  
especificamente utilizado mas precisamos esclarecer, acha que é uma formalidade mas acha 
adequado os esclarecimentos, na Área  de População e Saúde já está  sendo discutido justamente 
parece que é mais uma formalidade do que um outro tema, então precisamos votar  logo para 
avançar  discussão da questão do calendário.  A seguir o Senhor Diretor colocou em votação a 
solicitação do Professor Claudio de inversão de pauta. Sendo aprovado manutenção da sequência da 
pauta com 01 (um) voto sim e 14(quatorze) votos não.  O Professor Obirajara pergunta aos 
conselheiros se todos estão bem esclarecidos, podemos colocar em votação a nossa ordem do dia.  
Neste momento o Professor Claudio pergunta qual vai ser o critério como é que vai ser o 
encaminhamento em relação ao pedido de excepcionalidade total ou parcial.  Tem disciplinas que 
teriam dificuldades em conseguirem se adaptar para a execução das atividades essas disciplinas que 
não se conseguirem na organização a retomada de atividade igual vai ser pedida excepcionalidade 
como seria pedido só para aquelas que conseguisse qual é o entendimento. A Professora Carla 
responde que na última reunião do Conselho falou e também  com Alessandro explicou inclusive com 
a palavra excepcionalidade nesse trecho da conversa do Conselho passado,  onde foi explicado que 
nós vamos pedir excepcionalidade para a retomada presencial das disciplinas práticas da 3ª  e da 4ª 
série e nós vamos fazer o planejamento e a partir das informações dos docentes das disciplinas, que 
vão dizer o que precisam, o que que falta, o que não consegue, citou o exemplo do Professor 
Alessandro, na Disciplina de Técnica Cirúrgica  que ele tem um dos professores que seria afastado por 
ser do grupo de risco,  ficaria só com uma professora, o que poderia fazer,  citou como estão fazendo 
na Área Ginecologia vamos trabalhar com os técnicos HU, os médicos são preceptores eles ajudam na 
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cirurgia geral que é mais fácil para eles ajudar e  desloca um docente para a técnica cirúrgica mais 
específica, este ajuste é no planejamento não pensamos em não solicitar excepcionalidade o 
coordenador de disciplina a disciplina vai ter que dizer o que ela não tem, o que falta, o que ela 
precisa como a gente fez no ensino remoto. Teremos a ajuda do NDE pois tem pessoas representadas 
de todas as áreas então por exemplo eu Carla vou conversar com Ari e ver quais são as necessidades 
da Área de Ginecologia, Sandro vai conversar com a Medicina de Família e vai ver as necessidades da 
Área, o Leonardo Alves e Obirajara são da Área de Clínica Médica e nos ajudaram no ensino remoto e 
a  Nani ficou responsável pela DIP.  Esses professores fariam esse link essa conversa para que nós 
soubéssemos qual a dificuldade, o que falta, é área física, é pessoal ou EPIs. Mas nenhum momento 
pensamos em fazer pedido parcial só para deixar isso claro, o pedido é para todas as disciplinas com 
pratica da 3ª e 4ª séries e depois disso vamos tentar contemplar todas as demandas, principalmente 
conversando com a Gerência de Ensino e Pesquisa do HU. Alessandro volta a perguntar da diminuição 
de carga horária nas aulas práticas, mesmo que se tenha a criatividade mas a atividade prática do 
aluno com o paciente. Essa prática vai haver uma perda bem significativa perguntou o quanto isso vai 
ser tolerado, determinante de espaço aluno, professor relação a aluno perdendo as horas práticas 
que esse aluno vai ter e isso vai para discussão assim vai ser é isso que não estamos entendendo. A 
Professora Carla responde vai ser discutido no NDE usando as Normativas da Universidade que dão o 
direito de flexibilizar as atividade, onde fica claro que as Unidades tem autonomia para decidir como 
fazer essa flexibilização, além disso esses alunos têm um estágio e por enquanto o estágio está se 
mantendo com uma carga horária praticamente cheia do que eles tão fazendo nós diminuímos um 
pouco de semana nessa turma agora que vai retornar na próxima turma para as 13 semanas na 
Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia, Cirurgia e Medicina de Família que tem 800 horas de estágio,  
realmente vamos ter que recuperar alguma coisa no estágio. Mas reafirma que isso será decidido no 
NDE, as normativa de Universidade, o COMGRAD todo tempo deixou claro tanto que o ensino remoto 
também foi dessa forma a flexibilização de cada curso e vista pelo seu próprio NDE então por isso que 
nos precisamos dos planos para discutir NDE um por um cada um levar um bloco de planos da sua 
área é isso que temos tem que fazer. 1) Aprovação do pedido de excepcionalidade, a ser 
encaminhado, ao Comitê de Monitoramento do Coronavírus (Covid-19) da FURG, para início das 
atividades práticas letivas da 4ª série do curso de Medicina, a partir de 8 de fevereiro de 2021. O 
Senhor Diretor colou o assunto em votação com 8 (oito) votos sim e 07 (sete) abstenções. Sendo 
aprovado o encaminhamento ao Comitê de Monitoramento do Coronavírus do pedido de 
excepcionalidade das atividades letivas da 4ª série. 2) Aprovação do pedido de excepcionalidade, a 
ser encaminhado, ao Comitê de Monitoramento do Coronavírus (Covid-19) da FURG, para início das 
atividades práticas letivas da 3ª série do curso de Medicina, a partir de 8 de fevereiro de 2021. O 
Professor Alessandro justifica seu voto em função da Técnica Operatória é como represento a o não 
retorno nesse momento é só para justificar o que vai ser o meu que vai ser vai ser não,  mas depois 
será levado  o que foi decidido para a área e vamos procurar acatar;. O Senhor Diretor colocou o 
assunto em votação com 07 (sete) votos sim, 01 (um) voto não e 07 (sete) abstenções. Sendo 
aprovado o encaminhamento ao Comitê de Monitoramento do Coronavírus do pedido de 
excepcionalidade das atividades letivas da 3ª série. 3) Aprovação do cronograma de planejamento 
das atividades presenciais excepcionais para as disciplinas da 3ª e 4ª série.  O Senhor Diretor informa 
que recebeu correspondência da Coordenação de Curso e faz a leitura na integra.  A Coordenação do 
Curso de Medicina vem através deste, solicitar a convocação de uma reunião extraordinária do 
Conselho da Faculdade de Medicina, para aprovar o cronograma de planejamento das atividades 
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presenciais excepcionais para as disciplinas da 3ª e 4ª série, conforme proposto abaixo: - Prazo para 
envio do planejamento das disciplinas práticas da 3ª e 4ª série à Coordenação do Curso de Medicina: 
06/12; - Reunião do Núcleo Docente Estruturante para aprovação dos planejamentos: 10/12; - 
Encaminhamento da solicitação ao Comitê de Monitoramento do Coronavírus (Covid-19) da FURG: 
11/12. Destacamos que os planejamentos de retorno das atividades presenciais devem observar: 1 - 
Memorando Circular nº 2/2020 - ProInfra, referente às medidas a serem adotadas pela FURG nas 
atividades presenciais; 2 - Protocolo de Ações de prevenção à COVID-19 na Universidade; 3 - 
Riscômetro; 4 - Riscômetro interativo; 5 - Medidas necessárias a serem adotadas para a readequação 
dos espaços físicos e do distanciamento social; 6 - Deliberações para atividades presencias no HU da 
EBSEH/FURG. Professora Carla fala que nos últimos 30 dias vem conversando sobre esse tema, 
estamos entrando no mês de dezembro se nós não enviarmos para o Comitê o pedido de 
excepcionalidade e não discutir no NDE no dia 10/12, em Janeiro provavelmente não consigamos 
fazer reunião porque é mês de férias não teremos coro e não sabemos como vai ficar o Comitê de 
Contingenciamento da Universidade no mês de férias, então nosso calendário foi pautado em uma 
reunião do NDE e do Conselho do dia 10 de dezembro.  O 1º semestre letivo de 2020 para  1ª a 4ª 
serie termina dia 05/12 e começa o período de exame, Segue o calendário emergencial da 
Universidade 2º semestre de 2020 de 08/02 a 19/05, foi enviado para todos os docentes por e-mail.  
Essa retomada das atividades práticas tem um prazo para conclusão desse período especial, onde o 
segundo semestre 2020 começa dia 8 de fevereiro e terminando em 19 de maio dentro do calendário 
da Universidade.  No calendário da Universidade não é permitido fazer flexibilização nas datas de 
atividades da 1ª a 4ª série nós somos um curso da Universidade Federal do Rio Grande seguimos o 
calendário da Universidade Federal do Rio Grande. As atividades encerram no dia 5 de dezembro e 
começam período de exames, todos receberam várias vezes por e-mail de área junto com aquela 
normativa do ensino emergencial. O Professor Obirajara fala que em cumprimento do cronograma só 
gostaria de lembrar que no dia 11/12 será elaborado um documento embasado em todas as 
documentações oficiais que foi produzida em nossas reuniões durante a construção da solicitação da 
excepcionalidade e do planejamento da retomada presencial das atividades práticas de 3ª e 4ª séries.  
Em aprovação do cronograma sugerido pela Coordenação do Curso, aprovado por unanimidade, com 
15 (quinze)votos sim. Professor Obirajara agradece o apoio dos conselheiros, não havendo mais nada 
a tratar às onze horas e quarenta 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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