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ATA 17/2017 
 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e cinquenta 
minutos reuniu-se ordinariamente, no Anfiteatro da Área Acadêmica do Campus Saúde, sob a 
presidência do Professor Dr. Obirajara Rodrigues, Diretor da Faculdade de Medicina, contando com 
as presenças dos conselheiros:  Lulie Rosane Odeh Susin (Vice_Diretora da  Faculdade de Medicina), 
Marilice Magroski Gomes da Costa  (Coordenadora Adjunta do Curso de Medicina),  Fabiane Aguiar 
dos Anjos Gatti (Representante Docente da Área Interdisciplinar de Ciências Biomédicas), Claudio 
Moss da Silva (Representante Docente da Área de Clinica Medica), Arnildo Agostinho Hackenhaar 
(Representante Docente da Área de Ginecologia e Obstetrícia - Suplente),  Luciano Zogbi Dias  
(Representante Docente da Área de Cirurgia), Silvio Omar Macedo Prietsch ( Representante Docente 
da Área de Pediatria – Suplente),  Sandro Schreiber de Oliveira (Representante Docente da Área de 
Estudos Populacionais), Linjie Zhang (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 
- Suplente),  Márcia da Graça Marques Medeiros (Representante dos Técnicos Administrativos em 
Educação), Gabriel Baracy Klafke (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação),  Kevin 
Francisco Durigon Meneghini (Representante Discente da Graduação) e Ana Julia Reis (Representante 
Discente da Pós-Graduação).  Convidados Professores e Técnicos Administrativos em Educação da 
Faculdade de Medicina. O Senhor Diretor agradece a presença de todos na solenidade de entrega do 
Prêmio da Sociedade Brasileira de Educação Médica ao “Professor José Carlos Henrique Duarte dos 
Santos”. O Professor Obirajara convida o Prof. Dr. Sandro Schreiber de Oliveira, Coordenador 
Docente Regional Sul da ABEM, para realizar a entrega da premiação ao Professor José Carlos.  Muito 
emocionado o Professor José Carlos agradece a manifestação de carinho e o reconhecimento de 
todos os presentes e faz um relato da sua trajetória na Faculdade de Medicina. Dando continuidade à 
reunião do conselho foi transferida para a Sala de reuniões da Faculdade de Medicina.  O Senhor 
Diretor começa os assuntos da pauta da reunião no que segue:  Primeiro assunto da pauta:  
Aprovação da Ata 16/2017 da reunião Ordinária realizada em 21/09/2017. Tendo em vista que a ata 
fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, o Senhor Presidente perguntou aos 
presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa ata.  O Conselheiro Professor Claudio Moss 
solicita correção no Décimo segundo Assunto: onde se Lê: a minuta da Ordem de Serviço foi 
aprovada com uma abstenção, leia-se:  a minuta da Ordem de Serviço foi aprovada com uma 
abstenção da Área de Clínica Médica.  Realizadas as correções solicitadas a ata foi aprovada. Segundo 
assunto da pauta: Aprovação de Projeto de Pesquisa – Titulo Prevalência dos principais patógenos e 
perfil de sensibilidade antimicrobiana presentes nas uroculturas dos pacientes internados na 
Enfermaria de Clínica e na UTI do Hospital Universitário Miguel Riet Correa Jr. Resumo da Proposta:  
Infecções do trato urinário são causa frequente de adoecimento e internação hospitalar, ficando 
atrás apenas de infecções do trato respiratório no ranking de consultas ambulatoriais. O tratamento 
baseado em evidências locais reduz de forma significativa a prescrição de antibióticos não efetivos e 
a indução de resistência bacteriana, a escassez de dados sobre os germes mais prevalentes torna tal 
conduta dificultada. Logo, esse trabalho tem por objetivo elucidar os principais patógenos presentes 
das infecções urinárias dos pacientes internados na Unidade de Clínica Médica e na UTI Geral e seus 
perfis de resistência antimicrobiana durante o ano de 2016-2017. O estudo será retrospectivo com 
dados obtidos através de banco de dados eletrônico, que serão analisados com o pacote estatístico 
Stata 11.1. Para análise das variáveis categóricas, será utilizado o teste exato de Fischer. Para a 
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análise das variáveis numéricas, será utilizado o teste de Mann-Whitney. Com valor de significância 
de 5%. O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Área da Saúde (CEPAS) – FURG. 
Este estudo atenderá os fundamentos éticos e científicos pertinentes descritos na resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O resultado do estudo visa estabelecer a prevalência 
dos patógenos geradores de infecção urinária dos usuários do serviço de Clínica Médica e Unidade de 
Tratamento Intensivo do HU-FURG e o perfil de sensibilidade desses patógenos aos antimicrobianos 
disponíveis. Informações estas importantes para que a escolha antimicrobiana seja racional e 
baseada em evidências, possibilitando uma menor morbidade ao paciente atendido, redução no 
custo de tratamento e tempo de internação e redução nas taxas de resistência aos antimicrobianos. 
Coordenador: Prof. Guilherme Brandão Almeida. Em discussão Projeto de Pesquisa aprovado por 
unanimidade.   Terceiro assunto da pauta:   Aprovação de Projeto de Extensão. Título: O uso de 
antibióticos na prática médica. Resumo da proposta:  O Curso “O uso de Antibióticos na prática 
médica” busca oferecer aos estudantes inscritos a possibilidade de aprender e revisar conceitos e 
aplicabilidades da antibioticoterapia e de microbiologia que interferem na prática diária. Serão 
desenvolvidas atividades teórico-práticas semanais, conforme a disponibilidade dos professores 
palestrantes, com um total de 20 horas, nas quais haverá aula teóricas seguida da discussão de caso 
clínico. Objetiva-se auxiliar os estudantes ainda antes do intervalo médico e no próprio internato, 
proporcionando uma prática de estágio mais segura e capacidade de refletir sobre o melhor 
tratamento para cada paciente. Coordenador: Prof. Hugo Cataud Pacheco Pereira. Em votação 
Projeto de Extensão aprovado por unanimidade.  Quarto Assunto da pauta: Aprovação de Projeto 
de Extensão. Título: Atualização em Endometriose e novas Estratégias no Controle do Sangramento 
Uterino Anormal.  Resumo da Proposta: A palestra 'Atualização em Endometriose e Novas 
Estratégias no Controle do Sangramento Uterino', sob a fala do Dr. Roberto Zambonato, traz à 
Universidade Federal do Rio Grande a oportunidade de aperfeiçoamento dos profissionais da 
Ginecologia e Obstetrícia na área de cirurgia videolaparoscópica relacionada às patologias: 
endometriose e sangramento uterino anormal. Além disso, proporciona aos acadêmicos de Medicina 
uma visão dos desafios da cirurgia ginecológica e as novidades relacionados a esta vertente da 
profissão. Coordenadora: Kharen Carlotto. Em votação Projeto de Extensão aprovado por 
unanimidade. Quinto Assunto da pauta: Aprovação do Relatório Final de Projeto de Extensão: 
Titulo: Curso Básico de Oncologia – LAON. Resumo da Proposta: O Curso Básico de Oncologia objetiva 
oferecer substrato teórico sobre Oncologia aos estudantes e de desenvolvimento adequado e 
otimizado das atividades da Liga de Oncologia durante o segundo semestre de 2017. Além disso, 
busca ser um espaço de discussões e troca de conhecimentos, permitindo contato com profissionais 
da área e com temas atuais e relevantes na Oncologia que são de grande valor para o corpo discente 
do Curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande. Coordenador Dr. Rodrigo Jacobi Terlan. 
Em votação do relatório final do Projeto de Extensão aprovado por unanimidade.  Sexto Assunto da 
pauta: Eleição para Coordenador Adjunto do Curso de Graduação Medicina.  O Senhor Diretor 
informa que a Professora Marilice já informou seu afastamento da Coordenação do  Curso no final do 
ano.  O Professor informa da necessidade da realização de eleição ainda este ano, indicando a mesma 
comissão que atuou na eleição para Vice-Diretor da FAMED, coordenada pela professora Fabiane 
Aguiar dos Anjos Gatti.  A indicação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. Sétimo Assunto da 
pauta: Aprovação da Minuta de Acordo de Cooperação Acadêmica, Cientifica, Tecnológica e Cultura 
entre a Universidade Federal do Rio Grande – FURG e a Fundação Universidade Estadual do Piauí. 
Solicitação de estágio do aluno, Álvaro Arruée Witter, que deseja realizar os estágios do 5º e 6º ano 
na FURG (Mobilidade Acadêmica Nacional).  Assunto já foi pauta e aprovado no NDE. Em votação 
assunto aprovado por unanimidade.   Oitavo Assunto da pauta:  Assuntos Gerais. 1) Alteração de 
carga horária docente: O Professor Obirajara informa que foi enviado para PROGEP, através do 
processo 23116.007964/2017-33, minuta da Ordem de Serviço, aprovada em reunião do Conselho do 
dia 21 de setembro, conforme orientação do Diretor de Gestão de Pessoas/PROGEP, Márcio Brito, 
será analisada na PROGEP e parecer da Procuradoria. 2) Orçamento:  O Senhor Diretor informa 
conforme Memorando Circular da PROPLAD a data limite para inserção no sistema de solicitação de 
Diárias e Passagens será até 06/11/2017.  3) Contratação de Médico Psiquiatra: O Senhor Diretor 
informa que a Direção da FAMED tentou contratação de forma emergencial, mas não conseguimos 
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profissionais com tempo disponível. No dia 11 de outubro de 2017 a PROGEP publicou Edital para 
realização de concurso público para vaga de médico psiquiatra, em regime de 40 horas, para 
preenchimento da vaga da exoneração da Médica Psiquiatra Sandra Petresco.  O concurso será 
realizado no dia 03 de dezembro de 2017.  4) Avaliação de Desempenho dos Servidores: Lembrando 
aos responsáveis por áreas que está aberto processo de Avaliação de Desempenho dos Técnicos 
Administrativos em Educação 2017 da FURG será realizado no período de 19 de outubro e 20 de 
novembro de 2017. 5) Reuniões das áreas: O Professor Obirajara lembra os Coordenadores de Área 
da obrigatoriedade de reuniões periódicas com os membros das áreas, registrando em atas os 
assuntos tratados nas reuniões, com assinaturas dos presentes. O Professor Claudio fala da 
dificuldade de quórum nas reuniões da Área de Clínica Médica, sendo que o senhor Diretor informa 
que o Regimento da FAMED não exige quórum mínimo para realização das mesmas, desde que tenha 
ata e assinaturas dos presentes.  6) Representante no COEPEA: O aluno do Curso de Medicina Kevin 
Francisco Durigon Meneghini, assumiu a titularidade como representante do segmento discente dos 
cursos de Graduação na composição do Pleno do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Administração – COEPEA.  7) Servidor Técnico Administrativo para Secretaria da Medicina: O 
Professor Obirajara informa da prioridade de mais um servidor Técnico Administrativo em Educação, 
para atuar na Secretaria da Faculdade de Medicina, considerando a necessidade de atendimento da 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública.  Solicitamos oficialmente a PROGEP, 
para atendimento através do concurso para Auxiliar Administrativo em andamento. 8) Eleição para 
Superintendência do Hospital Universitário/EBSERH: O Senhor Diretor informa que será realizada no 
dia 20 de outubro, reunião Extraordinária do Conselho Universitário para aprovação das normas e 
regulamentação do processo de consulta para a indicação do Superintendente do Hospital 
Universitário “Dr. Miguel Riet Correa Junior”. O Professor Obirajara informa que reuniu-se com os 
Conselheiros do Conselho Universitário Professores Claudio Moss e Regina Gonçalves e o com o 
representante discente Marcelo Seixas, para tratar do posicionamento da Faculdade de Medicina, 
referente a proposta da Reitoria que dispõe sobre regulamentação do processo de consulta pra 
indicação do(a) Superintendente do Hospital Universitário.  O Professor Claudio Moss fala da sua 
preocupação da substituição do Regimento atual do Hospital Universitário.  A proposta da Reitoria 
poderá inscrever-se servidores do quadro permanente da FURG, com titulação acadêmica e 
comprovada experiência em gestão pública no campo da saúde.  Perderíamos a obrigatoriedade de 
servidores Docente docentes da FURG, em regime de 40 horas semanais ou dedicação exclusiva, com 
experiência na Área da Saúde.  Após ampla discussão foi aprovado a posição da Faculdade de 
Medicina na Reunião do CONSUN em manter o regimento atual do Hospital Universitário, em que há 
a exigência de ser servidor docente, para o cargo e, antecipar a data da consulta de opinião para 30 
de novembro.   9) O Professor Obirajara parabeniza o Professor Sandro frente a coordenação do 55º 
Congresso Brasileiro de Educação Médica – COBEM, realizado em Porto Alegre, no período de 12 a 15 
de outubro de 2017, cumprimentando-o pelo sucesso do evento, bem como aos professores da 
FAMED que palestraram e coordenaram mesas no evento.  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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