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ATA 017/2020 

 
 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e  quarenta minutos , 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: Carla Vitola Gonçalves (Coordenadora do Curso de Medicina), Daniela Fernandes 

Ramos Soares (Coordenadora Docente da Área Interdisciplinar de Ciências Biomédicas),  Alexandra Medeiros 

Souza de Freitas (Coordenador Docente da Área de Clínica Médica - Suplente), Alessandro Menezes de Oliveira 

(Coordenador Docente da Área de Cirurgia),  Sandro Schreiber de Oliveira (Coordenador Docente da Área de 

População e Saúde), Rodrigo Dalke Meucci (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) e  Carolina Larrosa de Oliveira 

Claro (Representante Discente da Pós-Graduação). Justificaram ausência:  Simone de Menezes Karam e Flavio 

Manoel Rodrigues da Silva Junior. Ausência por motivo de férias: Ari Gonçalves Lima, Lulie Rosane Odeh Susin e 

Nicolle Barnes da Silveira.  Ao iniciar a reunião, o Senhor Presidente agradece a participação de todos 

Conselheiros e colocou em discussão o assunto da pauta, como segue:   Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação 

da Ata 15/2020 da reunião ordinária realizada em 19/11/2020.  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 15/2020, foi colocada em votação sendo 

aprovada por unanimidade. Segundo Assunto da Pauta: Aprovação da Ata 16/2020 da reunião extraordinária 

realizada em 30/11/2020.  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 16/2020, foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Terceiro Assunto da 

Pauta: Para Conhecimento Projeto de Extensão - Ext - 974 – Título - Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas – NEAI 

– ICHI.  Objetivo Geral: Viabilizar a acessibilidade e a permanência da pessoa com deficiência e/ou necessidade 

educativa específica (NEE). Tem por objetivo atender estudantes, professores e técnicos da Universidade, bem 

como a comunidade em geral, incluindo as escolas do Município e do Estado, pessoas com deficiência e/ou 

necessidades específicas e sua rede de apoio. Atualmente, o núcleo promove serviços de capacitação 

profissional, formação continuada, através de atividades tais como cursos e eventos, além de desenvolvimento 

cultural em feiras, semanas acadêmicas, com oficinas de sensibilização. Coordenadora Professora Carla 

Imaraya Meyer de Felippe.   Quarto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão – Ext – 853 – Título - 

Liga Acadêmica de Cardiologia Prof Marco Aurélio Fonseca- LAC/FURG.  Objetivo Geral:  A LAC visa cumprir 

objetivos de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada e complementar aos conteúdos abordados 

dentro da disciplina de Clínica Médica, na especialidade de cardiologia Coordenador Professor Felipe da Silva 

Paulitsch. Parecer da Comissão de Extensão: A Comissão considerou o projeto foi executado de maneira 

adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. Após a leitura, o senhor Presidente colocou o 

assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Quinto Assunto da Pauta: Aprovação Projeto de Extensão – Ext 735 

-  Título:  Liga Acadêmica de Medicina de Emergência - LAME/FURG.  Objetivo Geral: Abrir espaço para a 
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abordagem dos principais temas em Emergências Médicas - por meio dos enfoques objetivo e prático - e, com 

isso, garantir maior aptidão e confiança durante a realização das condutas mais frequentes no departamento 

de emergência. Coordenador Professor André Freitas da Silva. Parecer da Comissão de Extensão: A Comissão 

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

O senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer 

da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Sexto Assunto da Pauta: Aprovação 

Projeto de Extensão – Ext 70 – Título: Liga Acadêmica de Clínica Médica - LACM/FURG. Objetivo Geral: A LACM 

visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada e complementar aos conteúdos 

abordados dentro da disciplina de Clínica Médica Coordenador Professor André Freitas da Silva. Parecer da 

Comissão de Extensão: A Comissão considerou o projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os 

objetivos propostos pelo projeto inicial. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação Projeto de 

Extensão – Ext 402 – Título: Plantões no Hospital Universitário Miguel Riet Correa Jr. HU/FURG e no Hospital da 

Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande pela Liga Acadêmica de Clínica Médica - LACM/FURG.  Objetivo 

Geral: A LACM tem com os plantões no HU e na Santa Casa o objetivo de aumentar a vivência prática dos 

alunos membros da liga, que acompanharão a rotina dos médicos, residentes e acadêmicos na enfermaria, UTI 

e emergência respectivamente. Acreditamos que a prática, desde os primeiros anos do curso, é fundamental 

para a capacitação futuro médico em formação.  Coordenador Professor André Freitas da Silva. Comissão de 

Extensão: A Comissão considerou o projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos 

propostos pelo projeto inicial.  Após a leitura, o senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não 

havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação Projeto de Extensão – Ext 1409 – Título: Liga de Psiquiatria 

2018. Objetivo Geral: O objetivo da atividade é a ampliação dos conhecimentos em Psiquiatria pelos 

participantes da Liga, bem como estreitar seu relacionamento com profissionais das áreas de Psicologia e 

Psiquiatria Coordenador Professor Lino Marcos Zanatta. Comissão de Extensão: A Comissão considerou o 

projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. Após a leitura, 

o senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer 

da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nono Assunto da Pauta:  Aprovação 

do Projeto de Extensão – Ext 1408 – Titulo: Liga Acadêmica de Pediatria (LAPe) – FURG. Objetivo Geral: Ampliar 

o conhecimento na área da Pediatria. Coordenadora Professora Silvia Pretto Ruschel.  Comissão de Extensão: A 

Comissão considerou o projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos propostos pelo 

projeto inicial. O senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse 

respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo Assunto 

da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão – Ext 1379 -  Título: Projeto de Extensão: Setembro Amarelo em 

Ambiente Universitário Açôes de Promoção à Saúde Mental. Objetivo Geral: Oferecer aos alunos de graduação 

de Medicina que pertencem às diversas LIGAS de Psiquiatria e Saúde Mental de diversas regiões do Brasil, 

informações científicas sobre Saúde Mental e Suicídio. Coordenador Professor Lino Marcos Zanatta. Comissão 

de Extensão: A Comissão considerou o projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos 

propostos pelo projeto inicial. O senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 

manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Décimo Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão – Ext 1365 -  Título: 

LiNeuro - Liga Acadêmica de Neurologia - Universidade Federal do Rio Grande. Objetivo Geral: LiNeuro - Liga 
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Acadêmica de Neurologia - Universidade Federal do Rio GrandeCoordenadora Professora Fernanda Dias 

Almeida. Comissão de Extensão: A Comissão considerou o projeto foi executado de maneira adequada e 

atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. O senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não 

havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Decimo Segundo Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório Projeto de Extensão – Ext 1112 – 

Título: Setembro Amarelo em Ambiente Universitário Ações de Promoção à Saúde Mental. Coordenador 

Professor Lino Marcos Zanatta. Comissão de Extensão: Após a análise do Relatório, a Comissão considerou o 

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

Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da 

Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Decimo Terceiro Primeiro Assunto da 

Pauta: Aprovação do Relatório de Extensão – Ext 70 – Título: Liga Acadêmica de Clínica Médica - LACM/FURG. 

Coordenador Professor André Freitas da Silva. Comissão de Extensão: Após a análise do Relatório, a Comissão 

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

O senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer 

da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Decimo Quarto Assunto da Pauta: 

Aprovação do Relatório Projeto de Extensão –– Ext – 853 – Título - Liga Acadêmica de Cardiologia Prof Marco 

Aurélio Fonseca- LAC/FURG.  Coordenador Professor Felipe da Silva Paulitsch. Parecer da Comissão de 

Extensão: Após a análise do relatório, a Comissão considerou o projeto foi executado de maneira adequada e 

atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. O senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não 

havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Decimo Quinto Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório Projeto de Extensão Ext – 891 – Título - 

Liga Acadêmica de Psiquiatria 2019. Coordenador Professor Lino Marcos Zanatta. Parecer da Comissão de 

Extensão: Após a análise do relatório, a Comissão considerou o relatório foi executado de maneira adequada e 

atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. O senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não 

havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Decimo Sexto Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório Projeto de Extensão Ext 855 – Título -  III 

Curso de Eletrocardiograma da LAC-FURG. Coordenador Professor Felipe da Silva Paulitsch. Parecer da 

Comissão de Extensão: Após a análise do relatório, a Comissão considerou o relatório foi executado de 

maneira adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial.  O senhor Presidente colocou o assunto 

em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, 

sendo aprovado por unanimidade.  Decimo Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório Projeto de 

Extensão – Ext 812 - Título Descentralização do atendimento de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS(PVHA) no 

município de Rio Grande- RS.  Coordenadora Professora Jussara Maria Silveira. Comissão de Extensão: Após a 

análise do relatório, a Comissão considerou o projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os 

objetivos propostos pelo projeto inicial.   O senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 

manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Decimo Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação Relatório Projeto o de Extensão – Ext 767 -  Título: 

Ambulatório Regional de Pneumopediatria, Rio Grande - RS. Objetivo Geral: Atendimento ambulatorial 

especializado em pneumologia pediátrica para os pacientes do SUS. Coordenador Professor Silvio Omar 

Macedo Prietsch. Comissão de Extensão: Após a análise do relatório, a Comissão considerou o projeto foi 

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

colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi 
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colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Decimo Nono Assunto da Pauta: Aprovação Relatório 

Projeto de Extensão – Ext 70 – Título: Liga Acadêmica de Clínica Médica - LACM/FURG.  Coordenador Professor 

André Freitas da Silva. Comissão de Extensão: Após a análise do Relatório, a Comissão considerou o projeto foi 

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

colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Vigésimo Assunto da Pauta: Aprovação Relatório 

Projeto de Extensão – Ext 309 -  Título: Recrutas da Alegria: promoção da saúde no Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Rio Grande. Coordenadora Professora Marilice Magroski Gomes da Costa. Comissão 

de Extensão: Após a análise do relatório, a Comissão considerou o projeto foi executado de maneira adequada 

e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial.  Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da 

Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo Primeiro Assunto da Pauta: 

Aprovação Relatório Projeto de Extensão – Ext 199 – Título: Diagnóstico de Tuberculose e Micobacterioses, E 

Avaliação de Métodos Laboratoriais, em uma Região de Elevada Prevalência destas Doenças. Coordenadora 

Professora Ivy Bastos Ramis de Souza. Comissão de Extensão: Após a análise do relatório, a Comissão 

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

Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado 

por unanimidade. Vigésimo Segundo Assunto da Pauta: Aprovação Relatório de Extensão – Ext 402 – Título: 

Plantões no Hospital Universitário Miguel Riet Correa Jr. HU/FURG e no Hospital da Santa Casa de Misericórdia 

de Rio Grande pela Liga Acadêmica de Clínica Médica - LACM/FURG.  Coordenador Professor André Freitas da 

Silva. Comissão de Extensão: Após a análise do Relatório, a Comissão considerou o projeto foi executado de 

maneira adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. Não havendo manifestações a esse 

respeito, o parecer da Comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo Terceiro 

Assunto da Pauta: Aprovação Relatório Projeto de Extensão – Ext 198 – Título: Doenças Fúngicas na Saúde 

Pública. Coordenadora Professora Melissa Orzechowski Xavier. Comissão de Extensão: Após a análise do 

relatório, a Comissão considerou o projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos 

propostos pelo projeto inicial. Não havendo manifestações a esse respeito, o parecer da Comissão foi colocado 

em votação, sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo Quarto Assunto da Pauta: Aprovação Grupo de 

Pesquisa em Atividade Física e Saúde Pública- GPASP. Coordenadores Professores Michael Pereira da Silva e 

Samuel de Carvalho Dumith. Área predominante junto ao CNPQ são Ciências da Saúde e Saúde Coletiva. 

Instituição do Grupo: Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  Para obter a certificação da instituição 

junto ao CNPQ, é necessária aprovação do Conselho da Faculdade de Medicina.  A Professora Alexandra ficou 

com dúvidas quem poderia participar do grupo. O Professor Rodrigo informa que o grupo é aberto, os 

interessados podem fazer contato com os coordenadores Professores Samuel e Michel da Faculdade de 

Medicina. Em votação da aprovação do Grupo de Pesquisa, aprovado por unanimidade.  Vigésimo Quinto 

Assunto da Pauta: Aprovação da solicitação para Pós-Graduação: Professor Anderson Souza Silva Peres, a nível de 

Mestrado, na Área de Concentração Ciências Humanas. Afastamento integral.  Período de 01/02/2021 a 

01/02/2023, Instituição: Universidade Católica de Pelotas, Pelotas/RS. Orientador: Professor Sandro Schreiber 

de Oliveira.  O Professor Sandro fala que a solicitação foi pauta de reunião da Área, os docentes por 

unanimidade, manifestaram pela aprovação do pedido de liberação do professor Anderson, desde que seja 

contratado Professor Substituto para suas atividades, uma vez que a área dispõe de apenas cinco docentes, 

sendo um em regime de 20h e nenhum em regime de dedicação exclusiva, de modo que as atividades 

desempenhadas pelo Prof. Anderson não poderão ser absorvidas pelos demais professores, considerando a 
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grande sobrecarga que já existe para todos os docentes da área.  Não havendo manifestações a esse respeito, 

a solicitação do Professor Anderson foi colocada em votação, sendo aprovado por unanimidade. Vigésimo 

Sexto Assunto da Pauta: Homologação em “Ad Referendum” Cfe. Memo. ICB 146/2020, a reformulação do 

curso de Ciências Biológicas Bacharelado: exclusão da Disciplina Obrigatória “Fundamentos de Anatomia 

Humana” Código 12042. Manutenção das disciplinas obrigatória Microbiologia e Imunologia sem nenhuma 

mudança de localização no novo QSL. (Memo. FAMED 249/2020).  A Professora Carla fala que foi pauta de 

reunião do CONGRAD, os cursos de Biologia Bacharelado, no ano passado tiveram alteração na diretriz 

curricular Nacional do MEC, eles tiveram que se adequar à nova diretriz curricular tiveram que refazer o curso 

de licenciatura e bacharelado alguma coisa na diretriz mudou é isso que eles estão fazendo. Após ampla 

discussão o Senhor Diretor colocou em homologação do Ad Referendum, sendo aprovado por unanimidade.    

Vigésimo Sétimo Assunto da Pauta: Homologação em “Ad Referendum” Designação da Comissão de 

Heteroindentificação do Processo Seletivo do Mestrado em Saúde Pública (Edital 01/2020). A comissão será 

composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Rodrigo Dalke Meucci, Prof. Dr. Michael Pereira da Silva e o 

Discente Paulo Lima dos Santos.  Em homologação do Ad Referendum, aprovado por unanimidade.  Vigésimo 

Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação do Edital 01/2021 do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

(PPGCS), distribuição de bolsas Demanda Social/CAPES, elaborado pela Comissão de Bolsas e aprovado pela 

Coordenação de Curso.  Após a leitura o Senhor Diretor colocou o assunto em discussão sendo aprovado por 

unanimidade.  Vigésimo Nono Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório de Atividades da Faculdade de 

Medicina – FAMED, referente ao Mês de Novembro/2020, no período 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 Novembro, não havendo manifestações foi colocado em votação sendo aprovado 

por unanimidade.  Trigésimo Assunto da Pauta:  Assuntos Gerais: 1) Relatório de Gestão da FAMED.  O Professor 

Obirajara fala da importância do Relatório de Gestão da FAMED, consta todas as atividades desenvolvidas no 

ano por cada Área, cada Docente ou Técnico. Todas as ações desenvolvidas na FAMED, concursos, demandas 

com relação a equipamentos a orçamento. É um resumo de todas as nossas atividades durante o ano.  

Enviamos modelo padrão que realizamos nos quatro anos da Administração, solicita a todos que observem as 

datas para envio dos seus relatórios.  O Professor Obirajara fala que o relatório de contingenciamento é feito 

mensalmente como objetivo poder mostrar vivência dos alunos, fiscalização das atividades da Universidade, 

que estão sendo desenvolvidas no período de contingenciamento. O Relatório será aprovado numa próxima 

reunião do Conselho, com o novo Diretor.  O Professor Obirajara salienta a importância do Relatório de Gestão, 

a PROGEP respondeu demandas do Ministério Público com relação a atuação de docentes da Faculdade de 

Medicina, fomos parabenizados pela Professora Lucia, Pró-Reitora nosso Relatório deu todo o suporte para 

defesa de carga horária de docente do Curso de Medicina. E fala da importância das informações completas, 

serve também como instrumento para defesa do Ministério Público, a Reitora depois da entrega do relatório 

agenda reunião com a Direção da Faculdade de Medicina, para fazer uma discussão do relatório.   2) Professora 

Carla fala da aprovação da solicitação excepcionalidade para o planejamento da retomada das atividades 

presenciais do curso de medicina para o 2º semestre de 2020.  Discutimos durante vários períodos como 

colocamos no comunicado e as pessoas sempre dispostas a conversar e a falar sobre esse assunto em vários 

momentos, temos várias votações, várias reuniões até chegar ao Comitê de Contingenciamento. Enviamos 

comunicado a todos os Docentes com resumo do que a Coordenação tinha realizado e o Memorando de 

resposta recebido da Reitoria.  Fala que   ficamos muito felizes que tenha sido aprovado pelo Comitê de 

Contingenciamento, na verdade a compreensão da Universidade é que em breve teremos  que dar uma 
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resposta a sociedade e que nada mais justo que comece pelos cursos da saúde, que são cursos tem uma 

importante participação assistencial na saúde do município e ficou muito claro que isso tudo depende das 

condições sanitárias no momento para que se consiga retornar às suas atividades em fevereiro. Desse modo 

além de retomar atividade assistencial dessas práticas nós também retornamos o nosso ciclo de estágio que 

no momento nossos alunos da 5ª série vão terminar o estágio e passar para sexta série,  vamos ficar sem 

alunos de 5ª série mas dessa forma conseguimos no meio do ano os alunos já estarão entrando no estágio de 

5ª série também. A Professora Carla aproveita para agradecer a todos os momentos de conversa de reflexão e 

está à disposição se tiverem dúvidas. Todos os documentos estão publicados na página da FAMED e enviados a 

todos os docentes por e-mail, considera importante guardar estes documentos. Destaca a importância para 

que todos sigam as normativas do Comitê de Cuidado à Saúde e Proteção. 3) A Professora Daniela traz uma 

demanda da área, que é um pouco diferente porque tem o serviço essencial, temos dois casos de COVID, com 

o pessoal terceirizados da segurança e da limpeza, nos deparamos com está situação em que não sabíamos 

muito bem como proceder em relação aos outros que estavam ali convivendo na área.   A Professora Daniela 

fala que depois desses casos em que tomaram algumas medidas de protocolos na entrada do prédio, como 

verificação de temperatura e disponibilizaram recipiente com álcool gel. O Professor Obirajara fala que a 

responsabilidade dos terceirizados é da PROINFRA e o servidor responsável na Área Acadêmica é o Sérgio. Fala 

também que a PROINFRA é responsável pelos terceirizados e tem todo um protocolo a ser seguido, todo 

cuidado para ser feito o monitoramento de afastamento das pessoas que são das terceirizadas e salienta que 

os Protocolos a serem seguidos é da Diretoria de Atenção à Saúde/PROGEP, que são os mesmos do Ministério 

da Saúde. 4) A Professora Alexandra faz um relato quando a EBSERH solicitou apoio na disponibilização de 

profissionais assistências da FURG, para   que pudessem trabalhar junto ao Hospital, se voluntario e trabalhou 

depois de muitos anos longe da assistência voltou e trabalhou por um mês na enfermaria COVID, os colegas no 

plantão não tinham com quem trocar, estão ficando doentes.  Fala que fez residência de clínica médica antes 

da Patologia e na verdade é mais do que isso é médica como todos os outros, também nestes momentos todos 

podem ajudar. A Professora Alexandra fala que fez o último plantão da enfermaria que foi fechada tirou o 

último paciente,  achávamos a Unidade iria reabrir em Janeiro, mas reabriu essa segunda-feira e já foi 

convidada para atuar, mas no momento está atrapalhada  tem que acabar avaliação dos alunos online, é difícil 

mas faz o  registo  acha interessante daqui a pouco vamos passar pela segunda onda já está se passando no Rio 

Grande do Sul e na região sul, o HU vai precisar de mais médicos e acha interessante para Faculdade de 

Medicina saber que podemos ajudar. Tentou pelo menos no mínimo que seja algumas horas, alguns plantões, 

salienta que é gratificante. E relata situação muito delicada e particular, em um dos plantões seu pai faleceu, 

acrescenta que a vida pode causar muitas surpresas e que vai ficar marcado em sua história.  O Professor 

Obirajara informa que recebeu retorno essa semana do Professor Fábio Lopes, informando com relação à 

participação de docente Dedicação Exclusiva em atividade de plantões no Hospital Universitário que é possível 

sim, através de um projeto de extensão via Fundação de Apoio, aprovado na Unidade Acadêmica e em todas as 

instâncias da Universidade, o docente recebe via FAURG o valor da bolsa como forma de pagamento. E 

agradece a Professora Alexandra pela disponibilidade em ajudar.  Ao finalizar a reunião o Professor Obirjara 

agradece ao Conselho, quando assumiu a Faculdade de Medicina e que o lema sempre foi um trabalho em 

conjunto e compartilhado, agradece a participação da professora Lulie infelizmente não está hoje na reunião.  

Agradece a atuação em conjunto e a participação de cada um dos Conselheiros de todo instante que nós 

precisamos este conselho esteve presente durante toda a gestão nas tomadas de decisões as reuniões sempre 

foram pautadas de respeito   e maturidade, o trabalho desse conselho foi importantíssimo, agradece também 
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a Professora Carla pelo grande trabalho que fez na coordenação do curso, agradece a cada um de forma 

individual ou de forma coletiva trabalhou junto conosco nesse período. Deseja ao Professor Cláudio tenha um 

grande sucesso na sua administração, estamos pensando na nossa Faculdade de Medicina, sempre pensamos 

na questão administrativa ou na gestão é um peso grande é mais de 50 anos que tem o nosso Curso de 

Medicina, pensamos que nós temos uma responsabilidade enorme junto a nossa Unidade Acadêmica.  

Agradecimento especial a Márcia e a todos os colegas da secretaria por todo o apoio e suporte que nesses 

quatros anos e toda equipe da Secretária é também os estagiários que tivemos durante esse tempo, o trabalho 

de vocês fazem toda a diferença, agradecimento especial a Administração pelo apoio e suporte a Direção. A 

Professora Carla agradece a todos pelo crescimento que tivemos nesses quatro anos e especial a Professora 

Marilice, no primeiro ano esteve junto na Coordenação, depois o Professor Tarso e agora nesse último ano  

veio para agregar ao grupo a Professora Fabiane, tivemos uma surpresa nos ajudou  muito como  

coordenadora adjunta, deseja ao Professor Cláudio  e ao Professor Hsu excelente administração e Professora 

Fabiane e o professor Leonardo podem contar com atual administração. 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. 
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