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ATA 12/2017 
 

No decimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta e seis minutos reuniu-se 
ordinariamente, na sala de reuniões da FAMED o conselho da Faculdade de Medicina, sob a presidência da 
Professora Drª.  Lulie Rosane Odeh Susin, Diretora da Faculdade de Medicina, em exercício, contando com as 
presenças dos conselheiros: Carla Vitola Gonçalves (Coordenadora do Curso de Medicina),  Pedro Eduardo 
Almeida da Silva (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde),  Fabiane Aguiar dos Anjos 
Gatti (Representante Docente da Área Interdisciplinar de Ciências Biomédicas) Claudio Moss da Silva 
(Representante Docente da Área de Clinica Medica), Ari Goncalves Lima (Representante Docente da Área de 
Ginecologia e Obstetrícia),  Luciano Zogbi Dias  (Representante Docente da Área de Cirurgia), Sandro Schreiber de 
Oliveira (Representante da Área de Estudos Populacionais),  Márcia da Graça Marques Medeiros (Representante 
dos Técnicos Administrativos em Educação), Gabriel Baracy Klafke (Representante dos Técnicos Administrativos 
em Educação) e Ana Julia Reis (Representante Discente da Pós-Graduação).  Ao iniciar a reunião a senhora 
presidente agradece a presença de todos os Conselheiros e informa o afastamento do Professor Obirajara 
Rodrigues, por motivo de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família. Na sequência colocou em 
discussão os assuntos da pauta como segue:  Primeiro assunto da pauta:  Aprovação da Ata 10/2017 da reunião 
ordinária realizada em 13/07/2017 e da Ata 11 da reunião extraordinária realizada em 27/07/2017. Tendo em 
vista que as atas foram disponibilizadas antecipadamente aos conselheiros, a Senhora Diretora solicita correção 
na ata 10/2017, na data da Feira das Profissões onde se lê: 26 e 27/08 leia-se 25 e 26/08/2017  e na ata 11/2017 
solicita correção no quarto assunto:  onde se lê: Requisito mínimo para ingresso: Especialização na área de 
Pediatria ou Especialização na área de Clínica Médica ou Especialização na área de Cirurgia ou Especialização na 
área de Saúde da Família e Comunidade ou Especialização na área de Oftalmologia, leia-se: Requisito mínimo 
para ingresso: Graduação em Medicina, com Residência em Clínica Médica. Realizadas as correções solicitadas as 
atas foram aprovadas por unanimidade.  Segundo assunto da pauta:  Aprovação de Projeto de Pesquisa - 
Identificação de Micobactérias não-tuberculosas em um Hospital referência para pacientes HIV positivos. 
Resumo da Proposta: As micobactérias não tuberculosas (MNT) constituem um grupo heterogêneo de bactérias, 
que estão amplamente distribuídas na natureza e que podem ser isoladas de diversos sítios do corpo humano, 
como agentes etiológicos de infecções oportunistas. Nos últimos 20 anos, infecções causadas por MNT tornaram 
mais frequentes, especialmente relacionadas com quadros de imunossupressão, como aqueles determinados 
pela infecção pelo HIV. Quando responsáveis por processos patológicos, as MNT podem causar infecções 
(micobacterioses) sistêmicas, principalmente pulmonares ou extrapulmonar, ou infecções superficiais. A 
identificação da espécie de micobactéria é fundamental sob o ponto de vista clínico, visando a adoção da conduta 
terapêutica apropriada e consequente controle das micobacterioses, visto que o regime de tratamento difere 
entre as espécies. O objetivo deste projeto é identificar MNT em amostras clínicas provenientes de pacientes com 
suspeita de tuberculose/micobacteriose atendidos em um hospital referência para pacientes HIV positivos. Para 
isso, será realizado um estudo transversal, onde serão incluídas todas as amostras recebidas no Laboratório de 
Micobactérias do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr, na cidade do Rio Grande – RS, no período de 01 
de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2019. Para atender a realização dos ensaios moleculares serão utilizados 
DNA provenientes de isolados positivos na cultura liquida em BACTEC MGIT e negativos na identificação 
molecular do complexo M. tuberculosis através da PCR de IS-6110. Todas estas amostras de DNA serão 
submetidas a PCR, para detecção dos fragmentos dos genes HSP65 E RPOB. As amostras positivas para os genes 

HSP65 e/ou RPOB, serão sequenciadas para a identificação da espécie de micobactéria. Por fim, para as amostras 
identificadas como MNT pelo sequenciamento, será realizada a genotipagem através da técnica Mycobacterial 
Interspersed Repetitive Units-Variable Number of Tandem Repeats (MIRU-VNTR) 8 loci e o repique dos isolados 
em meio Ogawa-Kudow para realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos, do efeito modulatório dos 
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inibidores de efluxo na atividade antimicrobiana e do ensaio de acumulação e efluxo do brometo de etídeo. Entre 
os principais resultados esperados estão a implementação do diagnóstico de rotina de MNT em um hospital 
referência para pacientes com HIV/AIDS, colocando à disposição do Sistema Único de Saúde a infraestrutura 
disponível na universidade com consequentemente transferência de conhecimento da academia para a 
comunidade. O reflexo destes resultados será a redução da morbimortalidade, particularmente em grupos de 
maior vulnerabilidade imunológica, como aqueles com HIV/AIDS.  Palavras-chave: Diagnóstico, micobacterioses, 
Mycobacterium avium, genotipagem, teste de sensibilidade, mecanismo de efluxo.  Coordenadora: Professora Ivy 
Bastos Ramis de Souza. Após a leitura, a senhora presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 
manifestações a respeito do projeto foi colocado em votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade.  
Terceiro assunto da pauta:  Aprovação do Projeto de Extensão:  Titulo - Liga de Neurologia FURG – LiNeu. 
Resumo da Proposta: A liga de Neurologia da Universidade Federal do Rio Grande – LiNeu/FURG visa 
proporcionar uma maior experiência na área de Neurologia, Neurocirurgia e Neuropediatira ao aluno interessado 
em adquirir maior conhecimento e se aprofundar nessa fundamental e fascinante parte do corpo humano, que é 
o Sistema Nervoso. Por meio de aulas teóricas, discussão de casos clínicos e atividades práticas, em encontros 
quinzenais, será dada ao aluno a oportunidade de vivenciar e aprender mais sobre a Neurologia, de modo que 
venha a acrescentar à sua formação. As aulas terão também, como forma de abordagem, foco na parte 
humanizada desse estudo, associando o conteúdo a aspectos pedagógicos e éticos fundamentais à formação do 
jovem médico, assim como farão a inserção desse conhecimento em situações cotidianas vivenciadas na profissão. 
Dessa forma, a Liga de Neurologia se apresenta como uma importante ferramenta na carreira desse aluno na 
medida em que ampliará sua capacidade de detecção e diagnóstico de afecções nervosas, conhecimento que ele 
usará diante de pacientes que encontrará durante toda a sua vida profissional. Coordenadora: Professora 
Fernanda Dias Almeida. Após a leitura, a senhora presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 
manifestações a respeito do projeto o assunto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  
Quarto assunto da pauta: Aprovação do Relatório de Atividade de Extensão: Título - curso básico de 
instrumentação cirúrgica aos circulantes do bloco cirúrgico do hospital universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr. – 
LIC/FURG. Resumo da Proposta: Em cada procedimento cirúrgico, estão envolvidos diversos profissionais, 
atuando diretamente no ato operatório, como o cirurgião principal, cirurgiões auxiliares e instrumentador; e 
indiretamente, como a equipe anestésica e o circulante de sala. Cada um desempenha uma função diferenciada 
que, à semelhança de uma orquestra, é fundamental para o perfeito andamento da cirurgia. O papel do 
instrumentador é montar a mesa cirúrgica, preparando todo o material para a operação que será realizada. 
Durante o ato cirúrgico, o instrumentador alcança cada instrumento ao cirurgião e organiza adequadamente tais 
instrumentos na sua mesa, de forma a otimizar a cirurgia com rapidez, segurança e eficiência. É quem verifica o 
material que será utilizado antes de começar, o que pode estar faltando ou não funcionando, o que deve ser 
trocado e até avisa ao cirurgião elementos que possam ter passado despercebidos por ele e pelo restante da 
equipe. Após a operação, junta cada material no seu local apropriado, a peça cirúrgica extirpada e ajuda a equipe 
na saída do paciente. Palavras chave: Instrumentação cirúrgica, cirurgia segura, cirurgia geral, medicina, educação 
profissional.  Coordenador: Professor Luciano Zogbi Dias.  Após a leitura, a senhora presidente colocou o assunto 
em discussão. Não havendo manifestações a respeito do Relatório foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Quinto assunto da pauta: Aprovação de Trabalho Voluntário – Processo 23116.006138/2017-77 - 
Professora Fabiana Finger Jardim. Professor Assistente Voluntário disciplina – 17026 – Microbiologia e 
Imunologia.  Após a leitura, a senhora presidente colocou o assunto em discussão. Sendo observado que o 
processo não tinha manifestação da Área.  A senhora Presidente informa que o processo será baixado em 
diligência, aguardando manifestação da Área de interdisciplinar de ciências biomédicas. Em votação o envio do 
processo para manifestação da Área e após retorno ao Conselho. Aprovado por unanimidade. Sexto assunto da 
pauta:  Aprovação dos atos finais do concurso Edital 16/2017 – Processo 23116.003386/2017-66.   RELATÓRIO 
SUCINTO DO CONCURSO. I – INTRODUÇÃO Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete foi 
publicado o edital n° 16/2017 para provimento de cargo de Professor do Magistério Superior, mediante Concurso 
Público, Classe A - Adjunto Nível I, com carga horária de 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva, para 
preenchimento de uma vaga na Faculdade de Medicina, FAMED, na Universidade Federal de Rio Grande, FURG, 
originada da exoneração do prof. Bruno Mariano da Silva Schmidt. A vaga é na área de Medicina e as 
disciplinas/matérias a serem ministradas serão: Anatomia Humana, Anatomia Fundamental, Anatomia Humana I, 
Anátomo-Fisiologia Humana, Fundamentos da Anatomia Humana. II – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS - As 
inscrições foram realizadas no período previsto no edital, de doze de junho a três de julho de dois mil e dezessete, 
havendo quatro candidatos inscritos, a saber: MARIANA SOARES VALENÇA (Ficha 22), MIRELLE DE OLIVEIRA SAES 
(Ficha 26), ANGELA POTTER DE CASTRO (Ficha 33), MICHELE REGINA WORST (Ficha 34) e ANA LÍDIA CORREA DA 
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SILVA MOREIRA (Ficha 37). As inscrições foram homologadas em reunião do Conselho da Unidade Acadêmica no 
dia dez de julho e o cronograma do concurso foi aprovado na mesma data. O mesmo será realizado no período de 
25 a 31 de julho.   No dia vinte e cinco de julho de 2017, às 08:00 horas, na Sala de 406, na Área Acadêmica do 
Campus da Saúde, compareceram para realizar o concurso as seguintes candidatas: Mariana Soares Valença 
(Ficha 22), Mirelle de Oliveira Saes (Ficha 26), Ângela Potter de Castro (Ficha 33) e Michele Regina Worst (Ficha 
34), conforme ata de presença anexada ao processo. Na presença das candidatas supramencionadas, foi realizado 
o sorteio do ponto para a prova escrita, sendo sorteado o de número 07 com o título Anatomia do Pâncreas. As 
candidatas iniciaram a prova escrita às 08:30 horas, que teve duração de 3:30 horas. Conforme as candidatas 
encerravam as provas, as mesmas foram copiadas em três vias e lacradas em envelope individualizado até às 
13:30 horas do mesmo dia, quando se reuniu novamente a banca examinadora para a leitura pública das provas 
escritas pelas candidatas. Ao final da leitura da prova pelas candidatas, cada examinador finalizou sua avaliação, 
lançando em planilha, devidamente assinada, a nota do candidato, e entregou, imediatamente, ao Presidente da 
Banca, que fez a leitura pública de todas as notas. As candidatas obtiveram as seguintes notas: Mariana Soares 
Valença (Ficha 22) nota 7,33, Mirelle de Oliveira Saes (Ficha 26) nota 8,40, Ângela Potter de Castro (Ficha 33) nota 
6,50 e Michele Regina Worst (Ficha 34) nota 6,76. As candidatas Mariana Soares Valença (Ficha 22), Mirelle de 
Oliveira Saes (Ficha 26)   foram aprovadas para a realização da prova didática. Após a divulgação do resultado da 
prova escrita, todas as candidatas procederam a entrega do material destinado ao Exame de Títulos, conforme 
previsto no cronograma. As candidatas Ângela Potter de Castro (Ficha 33) e Michele Regina Worst (Ficha 34), que 
não alcançaram a média 7,0 na Prova Escrita, também entregaram o material destinado ao Exame de Títulos 
porque possuem direito de recurso ao resultado preliminar da Prova Escrita. Às 15:15 horas do mesmo dia, na 
presença das candidatas, lista de presença em anexo, foi realizado o sorteio do ponto para a prova didática, 
sendo sorteado o de número de número 9, com o título: Anatomia do Esôfago. O dia vinte e seis de julho foi 
destinado para interposição de recursos ao resultado preliminar da Prova Escrita. Neste mesmo dia, a Banca 
Examinadora do Concurso reuniu-se a fim de realizar o Exame de Títulos das candidatas aprovadas na Prova 
Escrita. As notas alcançadas foram as seguintes: Mariana Soares Valença (Ficha 22) nota 9,35, Mirelle de Oliveira 
Saes (Ficha 26) nota 9,75, considerando os documentos apresentados. No dia vinte e seis de julho, a Banca 
Examinadora verificou que não houve interposição de recursos ao resultado preliminar da Prova Escrita, 
divulgando o seu resultado definitivo. Às 08:40 horas, na Sala de Reuniões da Faculdade de Medicina, na Área 
Acadêmica do Campus da Saúde, a Banca deu início a Prova Didática das candidatas, por ordem de inscrição. A 
candidata Mariana Soares Valença (Ficha 22) iniciou a sua Prova Didática às 08:40 horas e encerrou às 09:23 
horas. E a candidata Mirelle de Oliveira Saes (Ficha 26) iniciou sua Prova Didática às 09:40 horas e encerrou às 
10:26 horas Ao final das provas, os examinadores atribuíram suas notas e, após o cálculo da média final, foi 
elaborada uma planilha para divulgação dos resultados. A candidata Mariana Soares Valença (Ficha 22) alcançou a 
nota 7,73 e a candidata Mirelle de Oliveira Saes (Ficha 26) alcançou nota 9,00, ambas foram consideradas 
aprovadas nesta etapa. Às 13:30 horas foram divulgados os resultados preliminares da Prova Didática e do Exame 
de Títulos. Conforme cronograma, o dia vinte e oito de julho foi destinado para interposição de recurso aos 
resultados preliminares da Prova Didática e do Exame de Títulos. No dia trinte e um de julho, a Banca 
Examinadora reuniu-se novamente, após verificar que não houve interposição de recursos aos resultados 
preliminares, computou as notas das provas escrita e didática e pontuação de títulos para calcular as notas finais, 
chegando ao seguinte resultado:  Mariana Soares Valença, Ficha 22, nota 8,44; Mirelle de Oliveira Saes (Ficha 26) 
nota 9,23. III – CONCLUSÃO - As candidatas Mirelle de Oliveira Saes (Ficha 26), com nota final 9,23, e Mariana 
Soares Valença (Ficha 22), com nota final 8,44, foram consideradas aprovadas, nessa ordem. Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados por ora os atos do concurso e lavradas as respectivas atas, que vão assinadas pela 
banca examinadora. Em votação dos atos finais do Concurso Edital 16/2017, aprovado por unanimidade.  Sétimo 
assunto da pauta: Assuntos Gerais:  1) A Senhora Diretora informa que conforme informação da Pró-Reitoria de 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, a banca para o Concurso Público para Técnico Administrativo, Médico 
Psiquiatra, foi concluída a nomeação da banca para realização do concurso. 2) Pedido de exoneração da Estagiária 
Silvia Acosta Freitas, a estagiária desenvolvia as atividades na Secretaria do Programa de Pós-Graduação de Saúde 
Pública.  E será publicado novo Edital para seleção para contratação de outro Estagiário em substituição da 
estagiária Silvia. A professora Lulie informa que conforme reunião do Professor Obirajara na Reitoria, a Professora 
Cleusa garantiu uma vaga do Concurso de Auxiliar Administrativo, realizado no dia 30 de julho, uma vaga será 
destinada a Faculdade de Medicina, para atuar na Secretaria do Programa de Pós-Graduação de Saúde Pública.   3) 
Elaboração Edital de Professor Visitante  A Unidade Acadêmica deverá encaminhar um requerimento por 
Programa de Pós-Graduação stricto sensu, aprovado pelo respectivo Conselho, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação com, no mínimo, os seguintes itens: a) justificativa de contratação do PV ou PVE para atuação na pós-
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graduação e graduação, ou para criação de Curso de Doutorado, para a melhoria do Programa de Pós-Graduação, 
demonstrando o impacto da proposta na qualificação da pesquisa e da internacionalização do Programa e a 
interação com a graduação;  b) o Plano de Trabalho contendo as atividades a serem desenvolvidas, incluindo 
disciplinas a serem ministradas na pós-graduação e graduação, com carga horária, orientações, co-orientações, 
laboratórios e projeto de pesquisa em que será inserido. As propostas de contratação de PV ou PVE deverão ser 
encaminhadas por requerimento dirigido à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, via Protocolo, até o dia 
01/09/2017.  7.2 O resultado da avaliação das propostas de contratação de PV ou PVE será divulgado na página 
da PROPESP (propesp.furg.br) até 15 dias após recebimento da proposta.  7.3 As Unidades Acadêmicas 
elaborarão e publicarão o Edital de Seleção imediatamente após a aprovação da Proposta.   7.4 Os resultados do 
processo seletivo deverão ser homologados no Conselho da Unidade Acadêmica e encaminhado a PROGEP para 
contratação. Os contratos administrativos por tempo determinado serão regidos pela legislação vigente.Para PV, 
a vigorar pelo prazo máximo de um (01) ano, sendo prorrogável por igual período e, no caso de PVE, o contrato 
vigorará pelo prazo máximo de 04 (quatro) anos. Os prazos serão computados a partir da data de assinatura do 
contrato. A renovação do contrato estará condicionada a avaliação da execução do Plano de Trabalho aprovado. 
Os PV ou PVE serão contratados na categoria de Professor do Magistério Superiores Classe C (Adjunto), D 
(Associado) ou E (Titular), em regime de Dedicação Exclusiva.  4) O Professor Pedro informa que o Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Saúde concedeu carta de aceite a duas alunas de Cabo Verde, por meio do 
processo de seleção para candidatos estrangeiros e considerado apto do ponto de vista acadêmico a cursar 
mestrado em Ciências da Saúde a ser iniciado em março/2018, com duração de vinte quatro meses.  5) Comissão 
Interna de Avalição A Direção da Faculdade de Medicina recebeu comunicado da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento - PROPLAD, solicitação de indicação de representantes da Faculdade de Medicina para a 
recomposição das Comissões Internas de Avaliação e Planejamento (CIAPs). Conforme o artigo 4º da Instrução 
Normativa 002/2017 - PROPLAD, as CIAPs serão formadas por no mínimo: a) administrador da Unidade, um 
representante técnico administrativo em educação, um representante docente da graduação, um representante 
docente da pós-graduação e um representante discente.  Composição atual:  Professora Alexandra Medeiros 
Souza de Freitas, Professora Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti, Professor Sandro Schreiber de Oliveira, 
Administradora Nicolle Barnes da Silveira e o Acadêmico Kevin Francisco Durigon Meneghin. A Professora Lulie 
fala da necessidade da reestruturação da representação da FAMED, para atender um docente da Pós-Graduação. 
Proposta enviar e-mail aos técnicos e discentes solicitando voluntários para integrar a Comissão. Prazo para 
indicação até o dia 17 de agosto.  6) A Senhora Diretora salienta a realização da Feira das Profissões, será 
realizada nos dias 25 e 26 de agosto no Partage Shopping, está sendo amplamente divulgado na Faculdade de 
Medicina. 7) A Professora Lulie convida para Palestra no dia 23 de agosto, às 19 horas, da Disciplina de Bioética da 
Faculdade de Medicina-FURG, a palestra abordará "Questões de Bioética no final da vida", que será proferida 
pelo Prof. Dr. Leo Pessini. O evento, é aberto à comunidade, ocorrerá no Anfiteatro da Áera  Acadêmica  do 
Campus da Saúde. 8) A Professora Carla informa que recebeu do Diretório Acadêmico Francisco Martins Bastos- 
DAFB Medicina FURG, solicitação para oferta de disciplina optativa em Língua Estrangeira / Inglês e Espanhol na 
Área Acadêmica da Saúde. Os alunos se queixam de não ter em sua grade curricular a oferta de disciplinas em 
Línguas Estrangeiras e quando as mesmas são ofertadas, eles ficam impossibilitados de se matricular, seja por 
conflito de horários na grade curricular ou por inviabilidade na locomoção, pois o curso de Medicina é em período 
integral com alta carga horária. Segundo os alunos, se torna impraticável cursar disciplinas no Campus 
Carreiros.  Visando a importância do domínio da Língua Estrangeira na vida acadêmica, pessoal e profissional da 
comunidade em geral. A Professora Carla informa que será enviado Memorando a PROGRAD, pleiteamos a 
possibilidade deste curso ser estendido, também para os técnicos administrativos e docentes da Faculdade de 
Medicina.  Não havendo mais nada a tratar, às onze horas e vinte minutos encerrou-Se A Reunião Ordinária do 
Conselho da FAMED, a qual lavro a presente Ata, que após aprovada vai ser assinada pela Senhora Presidente e 
por mim, que secretariei a Reunião.  

 
 
 

Profª. Drª. Lulie Rosane Odeh Susin  
Diretora da Faculdade de Medicina 

(Em exercício) 

 
 

Laureci da Costa 
 Secretaria da Faculdade de Medicina  


