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ATA 06/2013 
 

No dia quatro de julho de dois mil e treze, às onze horas e sete minutos, reuniu-se 
extraordinariamente na sala de reuniões da FAMED, o Conselho da Faculdade de 
Medicina, sob a presidência da Profª Drª Isabel Cristina de Oliveira Netto, diretora da 
Faculdade de Medicina, contando com as presenças dos professores: Raúl Andrés 
Mendoza Sassi (Vice-Diretor da FAMED), Marilice Magroski Gomes da Costa 
(Coordenadora do Curso de Medicina), Cláudio Moss da Silva (Representante Docente da 
Área de Clínica Médica), Melissa Orzechowski Xavier (Representante Docente da Área 
Interdisciplinar de Ciências Biomédicas), Carla Vitola Gonçalves (Coordenadora Adjunta do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde), Ari Gonçalves Lima (Representante 
Docente da Área Materno-Infantil), das representantes dos Técnicos Administrativos em 
Educação: Ana Luiza de Mattos Mazorco e Márcia da Graça Marques Medeiros e do 
representante discente da graduação Arnildo Dutra de Miranda Jr.  
A diretora iniciou a reunião salientando a importância dos Conselheiros serem assíduos às 
reuniões desse Conselho, pois essa atividade se sobrepõe a qualquer outra atividade 
acadêmica que ocorra no mesmo horário.  
Assunto 01: Aprovação do novo currículo do Curso de Medicina: a professora Marilice, 
coordenadora do Curso de Medicina passou a apresentar as propostas de alterações 
curriculares do Curso de Medicina, resultante do trabalho do Núcleo Docente 
Estruturante, focando as explicações nas disciplinas novas que estarão presentes e nas 
maiores alterações, pois nas reuniões anteriores já foram exaustivamente discutidos 
todos os detalhes das mudanças. Esclareceu que o Curso de Medicina é um curso seriado 
anual que prevê disciplinas impeditivas à progressão de cada série. As disciplinas ficaram 
assim distribuídas nas séries estando assinaladas com (*) aquelas que sofreram mudanças 
ou são novas:  
1ª SÉRIE: Módulo Morfo-Funcional: Anatomia Humana; Histologia; Fisiologia Humana; 
Bioquímica Médica; Biofísica Médica*; Concepção e Gestação I* 
Módulo Atenção à Saúde Individual e Coletiva: Relação Médica; Bioética 
Módulo Atenção à Saúde Individual: Concepção e Gestação II* 
Módulo Atenção à Saúde Coletiva: Bioestatística e Metodologia da Pesquisa*; Teoria 
Geral da Saúde.  
A nova disciplina de “Bioestatística e Metodologia da Pesquisa” englobará duas disciplinas 
antigas: “Estatística Médica” e “Metodologia Científica em Ciências da Saúde”. A 
professora Marilice explicou que é importante esta nova disciplina estar na 1ª série, pois 
vai embasar todos os trabalhos científicos a serem realizados durante o curso.  
“Biofísica Médica” passa a ter 30h com redistribuição de conteúdos, continua sendo 
oferecida pelo ICB. 
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“Concepção e Gestação” será dividida em duas disciplinas. No primeiro semestre, 
“Concepção e Gestação I” ofertada pelo ICB como disciplina teórica. No segundo semestre 
“Concepção e Gestação II”  como Atividade Curricular Integrada, sendo de caráter prático, 
a cargo da FAMED.  
“Genética Médica” foi deslocada para a 3ª série por estar vinculada à Pediatria e 
transformou-se em disciplina semestral, mantendo 60h, ampliando a atividade prática. 
“Bioética” – nova disciplina que, dentre outros conteúdos, passa a contemplar também as 
relações étnico-culturais, ofertada com 30h.  
Serão DISCIPLINAS IMPEDITIVAS À 2ª SÉRIE: Anatomia Humana, Fisiologia Humana, 
Histologia. 
2ª SÉRIE: Módulo Morfo-Funcional: Patologia 
Módulo Atenção à Saúde Individual e Coletiva: Metabolismo e Nutrição*; Agentes 
Infecto-Parasitários* 
Módulo Atenção à Saúde Individual: Semiologia; Farmacologia I*; Farmacologia II*; 
Imunologia 
Módulo Atenção à Saúde Coletiva: Sistemas de Informação em Saúde*  
“Metabolismo e Nutrição” reduziu a carga horária para 30h.  
A nova disciplina “Sistemas de Informação em Saúde” terá carga horária de 30h e será 
lotada na FAMED.  
“Farmacologia I” será oferecida pelo ICB com carga horária de 60h.  
“Farmacologia II” será uma nova disciplina, de 60h e lotada na FAMED. 
“Agentes Infecto-Parasitários” com carga horária de 135h englobará as antigas 
“Microbiologia” e “Parasitologia”.  
Serão DISCIPLINAS IMPEDITIVAS À 3ª SÉRIE: Semiologia, Patologia, Agentes Infecto-
Parasitários, Farmacologia I, Farmacologia II. 
3ª SÉRIE: Módulo Atenção à Saúde Individual e Coletiva: Medicina Ocupacional*; Bioética 
Aplicada*; Medicina Legal* 
Módulo Atenção à Saúde Individual:  Clínica Médica I; Pediatria*; Psiquiatria*; 
Oncologia*; Técnica Cirúrgica; Genética Médica* 
Módulo Atenção à Saúde Coletiva: Epidemiologia  
“Medicina Ocupacional” anteriormente denominada com “Doenças Profissionais 
Relacionadas ao Meio Ambiente” terá, entre outros enfoques, conteúdos da Educação 
Ambiental. 
“Oncologia” será a nova nomenclatura da disciplina “Bases Oncológicas para a Prática 
Clínica”, tendo ocorrido modificações na ementa, a fim de contemplar melhor os 
conteúdos da Oncologia.  
Serão DISCIPLINAS IMPEDITIVAS À 4ª SÉRIE: Clínica Médica I, Pediatria, Técnica Cirúrgica. 
4ª SÉRIE: Módulo Atenção à Saúde Individual e Coletiva:  Medicina de Família e 
Comunidade*; Doenças Infecto-Parasitárias 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG  

                                     FACULDADE DE MEDICINA 

                                    CONSELHO DA FACULDADE  
           

Campus da Saúde - Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo 
R. Gen. Osório, s/nº - 4º andar - Centro – Rio Grande / RS - CEP: 96201.900          

 Fone: (053) 3233 8842 / (053) 3233 8892 / (053) 3233 0317 

medicina@furg.br 
 

 

Módulo Atenção à Saúde Individual:  Clínica Médica II; Clínica Cirúrgica Geral*; Clínica 
Cirúrgica Avançada*; Ginecologia e Obstetrícia*; Geriatria 
Módulo Atenção à Saúde Coletiva: Saúde Coletiva  
“Clínica Cirúrgica Avançada” abordará as quatro grandes especialidades cirúrgicas, 
juntando prática e teoria e reduzindo o número de provas. Objetiva dar uma visão geral e 
não formar especialistas.  
“Medicina de Família e Comunidade”, nova disciplina que abordará a atenção primária em 
saúde, preenchendo uma lacuna que tínhamos no curso de Medicina da FURG.  
Na quinta e sexta séries as mudanças ocorreram na nomenclatura e na carga horária dos 
estágios, com o objetivo de atender à Lei 11.788 que regulamenta os estágios obrigatórios 
e não obrigatórios.  
Serão DISCIPLINAS IMPEDITIVAS À 5ª e 6ª SÉRIES: Todas as anteriores. O ingresso nos 
estágios pressupõe a aprovação em todas as disciplinas das séries anteriores. 
5ª SÉRIE: Estágio em Clínica Médica I*; Estágio em Pediatria*; Estágio em Ginecologia e 
Obstetrícia*; Estágio em Cirurgia*.  
Cada estágio terá a duração de treze semanas por área, com quarenta horas semanais, 
totalizando quinhentas e vinte horas.  
6ª SÉRIE: Estágio em Clínica Médica II*; Estágio em Medicina de Família e Comunidade*; 
Estágio em Área Opcional I*; Estágio em Área Opcional II*.  
Cada estágio terá a duração de dez semanas, com quarenta horas semanais, totalizando 
quatrocentas horas.  
As DISCIPLINAS OPTATIVAS oferecidas serão: “Abordagem Multidisciplinar das 
Dependências Químicas”; “Língua Brasileira de Sinais”; “Biofísica Sensorial”; “Gêneros e 
Sexualidades nos Espaços Educativos”; “Doação e Transplante de Órgãos”.  
O Projeto Pedagógico incluirá questões relativas à Educação Ambiental permeando todo o 
Curso a fim de adequar-se às exigências legais.  
As Atividades Complementares continuarão sendo componente curricular, devendo o 
aluno ter 200h em atividades complementares no decorrer do curso.  
Posto em votação, foi aprovada por unanimidade a proposta desse currículo com 
implantação a partir de 2014 para todas as séries.  
A professora Marilice propõe que seja realizada uma atividade integradora com todos os 
docentes da FAMED, professores de outros institutos e técnicos administrativos da 
unidade, durante a Semana da Acolhida de 2014, a fim de facilitar a implantação da 
proposta. 
O representante discente da graduação Arnildo Dutra de Miranda Jr. parabenizou o 
trabalho da Coordenação de Curso e da Direção na elaboração do novo currículo e disse 
que o mesmo possui maior integração, sendo mais motivador e interessante para os 
alunos.  
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A professora Isabel exaltou o esforço feito pelo Núcleo Docente Estruturante e enfatizou o 
brilhante trabalho da Coordenadora do Curso Professora Marilice Magroski Gomes da 
Costa, que não mediu esforços para concluir o projeto de mudança curricular, por esse 
motivo a diretora Isabel propôs que o Conselho reconheça o trabalho da professora 
Marilice.  
A Professora Marilice agradeceu os elogios, mas com modéstia disse que apenas realizou 
o trabalho que se espera da Coordenação do Curso e do Núcleo Docente Estruturante. 
Assunto 02: Concursos para Professor Auxiliar: A diretora Isabel expôs que a lei exige que 
candidatos a concurso público para ingresso na carreira do magistério público superior 
tenham título de Doutorado. Sendo que estamos necessitando com urgência de 
professores para as áreas de Pediatria, Clínica Médica, Semiologia e Medicina de Família e 
Comunidade, foram feitas reuniões entre a Direção da FAMED e os professores nomeados 
para comporem as bancas dos referidos concursos, além de contato posterior com a Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD) uma possibilidade é encaminhar um documento ao 
COEPEA pedindo a excepcionalidade na exigência de Doutorado, prevista na Medida 
Provisória 614 de 14 de maio de 2013 que altera o parágrafo 3º do artigo 8º da lei 
12.772/2012 para os concursos supracitados. Colocado em discussão, a professora Melissa 
Orzechowski Xavier salientou que se preocupa com a falta de titulação para um professor 
de 40 horas, pois isso vai de encontro ao que se preconiza para o cargo de docente no 
qual deve haver atuação no tripé ensino, pesquisa e extensão, sendo o profissional com 
Doutorado mais preparado e com formação para esta atuação acadêmica. 
O professor Cláudio Moss da Silva discordou da professora Melissa dizendo que o título 
não garante o comprometimento do professor com a unidade. E referindo-se ao texto lido 
pela diretora Isabel, sugeriu mudança de onde se lê “Médico Residente” leia-se “Médico 
Especialista”.  
O professor Raúl disse que a excepcionalidade que estamos solicitando, se aprovada, 
produzirá um edital que reduz o nível de exigência, porém não exclui doutores que 
queiram se inscrever.  
A TAE Ana Mazorco acrescentou ainda que o candidato não ter o título de Doutor ou 
Mestre não supõe que não venha ter, pois se realmente tiver o objetivo de ser professor 
terá a titulação futuramente.  
Após ampla discussão, foi aprovado por unanimidade que seja encaminhado um 
documento ao COEPEA pedindo a excepcionalidade na exigência de Doutorado para os 
concursos supracitados.  
Nada mais havendo a tratar, a diretora Isabel avisou que a próxima reunião ordinária do 
Conselho que seria na próxima quinta-feira, será antecipada para quarta-feira, dia 10, pois 
está prevista uma paralisação dos funcionários federais na quinta-feira, dia 11. Disse ainda 
que a referida reunião iniciará às 10h, pois há vários assuntos a serem discutidos.  
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Assim, agradecendo a presença de todos, a diretora encerrou essa reunião extraordinária 
às doze horas e vinte e cinco minutos, da qual lavro a presente ata, que após lida e 
aprovada será assinada pela presidente e por mim que secretariei a reunião. 
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