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No nono dia do mês de maio de dois mil e treze, às dez horas e trinta e sete minutos, reuniu-se ordinariamente, na sala 
de reuniões da FAMED, o Conselho da Faculdade de Medicina, sob a presidência do Prof. Dr. Raúl Andrés Mendoza 
Sassi (vice-diretor da FAMED), contando com as presenças dos professores: Marilice Magroski Gomes da Costa 
(Coordenadora do Curso de Medicina), Pedro Eduardo Almeida da Silva (representante docente da Área 
Interdisciplinar de Ciências Biomédicas), Claudio Moss da Silva (representante docente da Área de Clínica Médica), Ari 
Gonçalves Lima (representante docente da Área Materno-Infantil), Tarso Pereira Teixeira (representante docente da 
área de Introdução à Medicina), Susi Heliene Lauz Medeiros (representante docente da área de Cirurgia), Juraci 
Almeida César (representante docente da Área de Estudos Populacionais) da representante dos Técnicos 
Administrativos em Educação: Ana Luísa de Mattos Mazorco. Justificadas as ausências dos conselheiros: Carlos 
James Scaini (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde), Guilherme Brandão Almeida 
(Coordenador da Residência Médica), Márcia da Graça Marques Medeiros (representante dos Técnico-Administrativos 
em Educação) e Arnildo Dutra de Miranda Jr (representante discente da graduação). O vice-presidente, prof. Raúl 
Andrés Mendoza Sassi iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informando que a diretora Isabel Cristina 
de Oliveira Netto está de férias e por esse motivo o vice-diretor presidirá a reunião. 
ASSUNTO 01: - Aprovação da ata da reunião de 08 de abril – a referida ata foi encaminhada previamente a cada um 
dos conselheiros, via e-mail. Sendo assim, foi aprovada por unanimidade. 
ASSUNTO 02: - Aprovação da distribuição das vagas para Concursos de Docentes: o professor Raúl salientou ser 
necessária a aprovação desse assunto para que se inicie o processo dos concursos o mais breve possível. A 
distribuição das vagas foi aprovada da seguinte forma: PEDIATRIA – Professor Auxiliar – uma vaga – quarenta horas. 
RELAÇÃO MÉDICA – Professor Auxiliar – uma vaga – quarenta horas. CLÍNICA MÉDICA – Professor Auxiliar – duas 
vagas – quarenta horas. As Bancas para estes concursos serão constituídas conforme nominata a seguir. Para o 
Concurso da Área de Pediatria, os titulares serão: professor Silvio Omar Macedo Prietsch (presidente), professor Lingie 
Zhang e professor Amilcar Ângelo Vecchi da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Os suplentes serão a 
professora Lulie Rosane Odeh Susin e a professora Elaine Pinto Albernaz da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL). Para o Concurso da Área de Relação Médica, os titulares serão: professor Sandro Schreiber de Oliveira 
(presidente), professor Juraci Almeida César e professor Marcelo Capilheira da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL). Os suplentes serão a professora Laura Carret da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e o professor 
Raúl Andrés Mendoza Sassi. Para o Concurso da Área de Clínica Médica, os titulares serão: professora Maura Dumont 
Hüttner (presidente), professora Jussara Maria Silveira e professora Ana Borges Teixeira da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL). Os suplentes serão o professor Paulo Orlando da Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) e a 
professora Isabel Cristina de Oliveira Netto. 
2.1. Outras vagas existentes: a) Há uma terceira vaga na área de CLÍNICA MÉDICA, para a qual já houve Concurso 
de Radiologista, no entanto, nenhum candidato foi aprovado. Sendo assim, o professor Pedro Eduardo Almeida da 
Silva propôs que a referida vaga vá para alguma das áreas básicas da Medicina e, para que os alunos tenham noções 
de Radiologia, sejam oferecidos Cursos de Extensão em Radiologia com profissionais especialmente convidados a 
ministrarem os cursos. A decisão desse Conselho é que esta vaga seja aproveitada na Área de Clínica Médica II, em 
função da deficiência de professores na referida área, o que vem dificultando as atividades práticas. A professora 
Marilice expôs sua preocupação a respeito de oferecermos noções de Radiologia em Cursos de Extensão, pois a falta 
de obrigatoriedade em matricular-se nos Cursos poderia vir a afetar negativamente a formação profissional de nossos 
alunos. A professora Susi sugere que se faça um convênio com a UNIFESP, por exemplo, a fim de usarmos o sistema 
de teleconferência. Poderíamos utilizar o sistema RUTE, realizando as aulas no Auditório da Área Acadêmica. 
b) Há uma segunda vaga na área de PEDIATRIA, oriunda da aposentadoria do professor José Carlos Henrique Duarte 
dos Santos, com lotação inicial na área Materno-Infantil, porém ultimamente sua ocupação era muito maior na área de 
População e Saúde e Relação Médica. O vice-diretor propôs que a vaga venha para a área de População e Saúde. A 
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professora Marilice salienta que a Pediatria tem diminuído o número de professores, atualmente aguardando o 
Concurso (assunto 2). No entanto, a professora concorda em abrir mão da vaga, porque reconhece que a área de 
População e Saúde tem crescente necessidade em vista da situação da atual legislação e reforma curricular. A 
professora Susi pede para que seja registrada sua discordância de ter Técnicos Administrativos assumindo atividades 
docentes, pois se tratam de funções completamente distintas. Além do mais, se continuarmos utilizando técnicos em 
atividades docentes teremos cada vez mais técnicos dando aula e cada vez menos docentes especializados e 
valorizados. 
ASSUNTO 03: - Conselho da FAMED: Em 31 de dezembro de 2012 encerrou o mandato de vários Conselheiros da 
FAMED. De acordo com o regimento da FAMED, o mandato dos representantes será de dois anos permitida a 
recondução (Parágrafo único, Art 6º). Desta forma há necessidade de manifestação dos segmentos que ainda não 
encaminharam a lista dos seus representantes de fazê-lo. 
ASSUNTO 04: - Composição/renovação das Câmaras: De acordo com o Regimento da FAMED (Art. 8o, Parágrafo 
Único) o Conselho terá Câmaras Assessoras, de caráter Consultivo, constituídas por decisão do seu Pleno. Por sua 
vez o Regimento do Conselho, no Capítulo IV, das Câmaras do Conselho, define que cada Câmara deverá ter no 
mínimo três membros, sendo obrigatoriamente seu Presidente um dos Conselheiros titulares. Também define que são 
Câmaras do Conselho: a Câmara de Pesquisa e Extensão, integrada por docentes, técnicos administrativos em 
educação e discentes e que estava composta pelo Professor Nildo Eli Marques D’Avila (aposentado), Professor Filipe  
Geannichini Rodrigues e Professora Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti, e a Câmara Administrativa composta por 
docentes e técnicos administrativos em educação. Esta última estava composta pela Professora Maura Dumont 
Huttner, Professora Ana Maria Barral Martínez e o Técnico Adminstrativo Lizandro Mello. Há necessidade de recompor 
as Câmaras e revitalizar as suas atividades junto ao Conselho da FAMED. Ficou acordado que cada conselheiro leve 
esse assunto para suas bases, discutam e tragam as sugestões para a próxima reunião deste Conselho. 
ASSUNTO 05: - Banca para Seleção de Professores Substitutos na Área de Cirurgia: Há duas vagas para 
professores substitutos na área de Cirurgia oriundas das vagas da Profª Adriana Scremin em licença maternidade e do 
prof. Miguel Ângelo de Castro Júnior afastado para Pós-Graduação. A Banca ficou assim composta: Prof. Alessandro 
Menezes de Oliveira (presidente), Prof. Filipe Geannichini Rodrigues, Prof. Luciano Zogbi Dias, Profª Susi Lauz 
Medeiros (suplente). 
ASSUNTO 06: - Trâmite dos Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão: Ficou decidido que não há necessidade dos 
Projetos serem aprovados primeiramente nas áreas, pois se criarmos muitas instâncias obrigatórias isso irá atrasar e 
dificultar o processo, porém fica claro que devem passar pela Câmara de Pesquisa e Extensão antes de chegarem ao 
Conselho da Unidade. 
ASSUNTO 07: - Aprovação de Projetos de Pesquisa e Extensão:  Conforme detalhes já enviados anteriormente por 
e-mail a todos os conselheiros, os projetos aprovados foram os seguintes: “Vivências em Cirurgia Geral”- responsável 
Prof. Luciano Zogbi Dias; “Liga de Anatomia”- responsável profª Susi Heliene Lauz Medeiros; “Recrutas da Alegria”- 
responsáveis profª Marilice Magroski Gomes da Costa e profª Lulie Rosane Odeh Susin; “Liga Interdisciplinar de 
Cirurgia” - responsável Prof. Luciano Zogbi Dias; “Gripe, cobertura de vacinação e fatores associados em gestantes de 
Rio Grande” – responsável prof. Raúl Andrés Mendoza Sassi; “Educação, conhecimento a respeito de fatores de risco 
e utilização de serviços de saúde em mulheres residentes em cidade do sul do Brasil: um estudo de base 
populacional.” - responsável prof. Raúl Andrés Mendoza Sassi; “Doenças fúngicas na saúde pública” - responsável 
Profª Melissa Orzecowski Xavier; “PAIDÉIA – Educação Popular” – responsável Lizandro Mello Pereira. “Polimorfismo 
genético relacionado com desordens gastroduodenais em pacientes infectados pelo Helicobacter pylori” -  responsável 
prof. Pedro Eduardo Almeida da Silva; “A implantação do cultivo para o diagnóstico da tuberculose influencia a decisão 
clínica?”-  responsável prof. Pedro Eduardo Almeida da Silva; “Resistência bacteriana em infecções do trato urinário: 
comparação entre a adquirida na comunidade e a no ambiente hospitalar.” - responsável profª Andréa von Groll. 
ASSUNTO 08: - Aprovação de Relatórios Finais de Projetos de Pesquisa e Extensão: “Doenças fúngicas na saúde 
pública”; “Recrutas da Alegria”; “PAIDÉIA: Educação Popular”; “Promoção da saúde em adolescentes gestantes”. 
ASSUNTO 09: - Aprovação do processo com a proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Pública:  já foi aprovado ad referendum do Conselho. Envolve FAMED, ICHI e IE. Participam os professores: Samuel 
de Carvalho Dumith, Juraci Almeida César, Silvio Omar Macedo Prietsch, Raúl Andrés Mendoza Sassi, Lingie Zhang e 
Carla Vitola Gonçalves como docentes permanentes. O assunto foi aprovado por unanimidade e o professor Pedro 
parabenizou a iniciativa ressaltando que, apesar das resistências iniciais, vai fortalecer a Unidade. 
ASSUNTO 10: - Assuntos Gerais:  a) Semana da Acolhida 2013: A professora Marilice falou sobre a Semana da 
Acolhida aos novos alunos da Medicina, a realizar-se de 13 a 17 de maio, convidando todos os docentes a 
participarem.  



Nada mais havendo a tratar, às doze horas e dez minutos encerrou-se esta reunião ordinária do Conselho da FAMED, 
da qual lavro a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo vice-diretor e por mim. 
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