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Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e quarenta e cinco 
minutos reuniu-se ordinariamente, na sala de reuniões da FAMED o Conselho da Faculdade de Medicina, sob 
a Presidência do Prof. Dr. Obirajara Rodrigues, Diretor da Faculdade de Medicina, contando com as presenças 
dos conselheiros:  Lulie Rosane Odeh Susin (Vice-Diretora da Faculdade de Medicina), Carla Vitola Goncalves 
(Coordenadora do Curso de Medicina), Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti (Coordenadora Docente da Área 
Interdisciplinar de Ciência Biomédicas), Alexandra Medeiros Souza de Freitas (Coordenadora Docente da Área 
de Clínica Médica - Suplente),  Luciano Zogbi Dias (Coordenador Docente da Área de Cirurgia), Silvio Omar 
Macedo Prietsch (Coordenador Docente da Área de Pediatria – Suplente),  Sandro Schreiber de Oliveira 
(Coordenador Docente da Área de População e Saúde),  Linjie Zhang (Coordenador Adjunto do Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Pública), Márcia da Graça Marques Medeiros (representante dos técnicos 
administrativos em Educação), Gabriel Baracy Klafke (Represente dos Técnicos Administrativos em Educação) 
e Ana Julia Reis (Representante Discente da Pós-Graduação). Ao iniciar a reunião, o Senhor Diretor Professor 
Obirajara Rodrigues, colocou em discussão os assuntos da pauta, conforme segue:  Primeiro assunto da 
pauta: Aprovação das Atas: 19/2017 da reunião Extraordinária realizada em 16/11/2017, Ata 20/2017 da 
reunião Ordinária realizada em 16/11/2017 e Ata 21/2017 da reunião Extraordinária realizada em 
21/11/2017.  Tendo em vista que as atas foram disponibilizadas antecipadamente aos conselheiros, O Senhor 
Presidente perguntou aos presentes se havia alguma manifestação a respeito dessas atas. Não havendo 
manifestações as atas 19, 20 e 21/2017 foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Segundo 
assunto da pauta:  Aprovação do Relatório de Gestão da Faculdade de Medicina -   Exercício 2017.   O 
Professor Obiraja informa que no relatório, constam as atividades desenvolvidas e informadas à Direção 
através dos Coordenadores de Áreas, Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação e Setor Administrativo da 
FaMed, o que torna o relatório um importante instrumento balizador para a gestão. Salienta que ao assumir a 
administração da FaMed, em janeiro deste ano, uma das primeiras iniciativas da Direção foi estabelecer a 
forma de trabalho, tendo como filosofia a gestão compartilhada e agradece àqueles que enviaram 
informações de suas áreas.  Que ao final de 2018, possamos registrar com mais precisão todas as atividades 
desenvolvidas, pois assim conseguiremos dar maior visibilidade ao trabalho realizado individualmente, pelas 
Áreas e Setores da FaMed.  Informa que na próxima semana a Direção da FaMed estará participando de 
reuniões com todas as Pró-reitoras e a Reitoria com objetivo de apresentar o Relatório de Gestão 2017 da 
Faculdade de Medicina.  O Professor Danilo Giroldo, Vice-Reitor participou na Assembleia Geral da FaMed e 
elogiou a apresentação do Relatório. Após alguns ajustes e aprovação pelo Conselho, será enviado a todos 
Docentes e Técnicos Administrativos em Educação da FaMed. Em votação do Relatório de Gestão da FaMed 
aprovado por unanimidade.  Terceiro assunto da pauta:  Recomposição da Comissão de Vagas docente da 
FAMED.  O Professor Obirajara  fala que na reunião do Conselho do dia  11 de maio de 2017, conforme ata 
07/2017, foi aprovado a Nomeação de Comissão Específica para Elaboração da “Política de Alocação de 
Vagas da FAMED”  - composta:  Diretor da FAMED:  Prof. Dr. Obirajara Rodrigues, Coordenador do Curso de 
Medicina: Prof.ª Drª Carla Vitola Goncalves, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde: Prof. Dr. Pedro Eduardo Almeida da Silva e o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Pública: Prof. Dr. Juraci Almeida Cesar.  O Professor Obirajara indica para fazer parte da Comissão Professora 
Lulie Rosane Odeh Susin, Vice-Diretora da FaMed e a Nicolle Barnes da Silveira, Administradora da FaMed.  
Em votação da nova composição da Comissão de Vagas docente da FAMED, aprovado por unanimidade.  
Quarto assunto da pauta:  Aprovação da recondução dos representantes na CPPD biênio 2018/2020 – 
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Professores: Regina Maria Carvalho Goncalves (Titular), Alexandra Medeiros Souza de Freitas (Suplente) e 
Carolina Alicia Coch Gioia (Suplente).  O Senhor Diretor informa envio de e-mail a todos os docentes, 
solicitando manifestação quanto ao interesse em participar da Comissão, mas não recebemos retorno. As 
Professoras Regina, Alexandra e Carolina, manifestaram interesse em continuar representando a Faculdade 
de Medicina junto a Comissão Permanente de Pessoal Docente. Em votação da continuidade das professoras 
na Comissão, aprovado por unanimidade.  Quinto assunto da pauta:   Aprovação do resultado da eleição 
para Coordenação da COREME para o mandato de 2018-2019 pelos Professores Milene Pinto Costa na 
Coordenação e o Professor Guilherme Brandão Almeida na Vice Coordenação.  O Senhor Diretor informa que 
foi a única chapa inscrita.  Em votação do resultado da eleição, aprovado por unanimidade.  Sexto assunto da 
pauta:  Aprovação da Minuta da Ordem de Serviço da Faculdade de Medicina, referente a Alteração do 
Regime de Trabalho do Corpo docentes, após avaliação e Parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas/PROGEP 
e da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD.  O Professor Obirajara faz a leitura do despacho 
92/2017 da Diretoria de Gestão de Pessoas,  que fez algumas ponderações  que julgou pertinente, no que se 
refere:   Art. 4º entendemos que esse período de exigência não pode ser cobrado em virtude de que a Lei 
12.772/2012 não prevê esse cumprimento de carência para a solicitação de alteração do regime de trabalho, 
inclusive, o docente em estágio probatório pode fazê-lo, ressaltando que o conselho da Unidade Acadêmica 
poderá, em seu tempo, indeferir tal solicitação. Art. 6º a Unidade Acadêmica ficará com carga horária reduzia, 
em seu banco de professor equivalente; A decisão não é garantia de finalização do processo, e que, o mesmo 
deverá tramitar pela CPPD e Reitoria; Caso o docente esteja afastado com remuneração, as solicitações serão 
autorizadas após decurso de prazo igual ao do afastamento.  Em votação da alteração da minuta da ordem de 
serviço, aprovada por unanimidade.  Sétimo assunto da pauta:  Aprovação das alterações curriculares no 
QSL dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Criação de 
duas disciplinas Tópicos Especiais:  Infecções sexualmente Transmissíveis e Microbioma Humano.  Em 
votação da alteração curricular do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, aprovado por 
unanimidade.  Oitavo assunto da pauta:  Aprovação da Substituição do Coordenador e do Coordenador 
Adjunto da Área de Cirurgia.  O Professor Luciano Zogbi informa que em reunião da área de Cirurgia no dia 
05 de dezembro, ficou definido que a partir de 01 de janeiro de 2018 a Área de Cirurgia ficará sob a 
Coordenação do Professor Hsu Yuan Ting e Vice Coordenação o Professor Miguel Ângelo Martins de Castro 
Junior.  Em votação da substituição dos Coordenadores da Área de Cirurgia, aprovada por unanimidade.  
Nono assunto da pauta:  Aprovação da criação da disciplina optativa sobre Responsabilidade Civil no Meio 
Médico.   Em 30 de outubro a Faculdade de Medicina recebeu do Diretório Acadêmico de Medicina – 
Francisco Martins Bastos – DAFB, através do Processo 23116.009094/2017-37, para que seja criada disciplina 
optativa sobre responsabilidade civil no meio médico, segundo os alunos a medicina no brasil vem passando 
por um processo de judicialização, com um crescente nos processos civis contra médicos e profissionais da 
área da saúde. Nesse contexto, observa-se uma situação de incômodo e apreensão entre os alunos, futuros 
profissionais. Tal sentimento é justificado pela falta de conhecimento sobre seus direitos na prática médica e 
sua vulnerabilidade com processos.  Os alunos sugerem que seja oferecida no terceiro ou quarto ano, e que 
essa disciplina seja focada no direito médico e   no direito de fato. A Professora Carla fala que assunto foi 
pauta na reunião do Núcleo Docente Estruturante, dia 23 de Novembro de 2017 e aprovado o envio de 
Memorando a Faculdade de Direito solicitando a criação da disciplina. A Professora Carla também informa 
que não recebemos retorno da Faculdade de Direito. Em votação da criação da disciplina optativa sobre 
Responsabilidade Civil no Meio Médico, aprovado por unanimidade. Décimo assunto da pauta:  Aprovação 
de Projeto de Pesquisa: Título:   O Uso de Substâncias Estimulantes pelos Estudantes de Medicina da FURG 
durante a Graduação. Resumo da proposta:  O uso de psicoestimulantes entre universitários para obter 
melhor desempenho acadêmico é muito comum. Com os estudantes de medicina não é diferente, e, 
geralmente, ocorrem índices maiores de uso dessas substâncias nesse grupo. Estimulantes do sistema 
nervoso central causam vários efeitos secundários como cefaleia, hipertensão arterial, arritmias e depressão. 
Sendo assim, esse estudo visa mensurar o uso dessas substâncias entre os estudantes de medicina da FURG, 
relacionando-o com dados demográficos. Assim, será possível traçar um perfil dos usuários para que se possa 
prever problemas futuros com esses acadêmicos e orientá-los sobre os riscos. O estudo será realizado com os 
acadêmicos do 2° ao 4° ano do curso de medicina da FURG, aos quais será aplicado um questionário sobre 
questões demográficas e sobre o uso substâncias estimulantes.  Coordenador: Prof.   Samuel de Carvalho 
Dumith. Em votação projeto de pesquisa aprovado por unanimidade.  Décimo primeiro assunto da pauta:  
Aprovação Projeto de Extensão: Título:   VII Jornada Riograndina de Urgências e Emergências – 2017. 
Resumo da proposta:   A VII Jornada Riograndina de Urgências e Emergências propõe um ciclo de debates, 
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palestras e atividades práticas a fim de complementar a formação profissional e social, bem como ampliar os 
horizontes do conhecimento de seus participantes. Palestrantes de diversas localidades apresentarão temas 
referentes à Urgência e Emergência, tanto clínica quanto cirúrgica, proporcionando assim, uma grande troca 
de informações e a aquisição de novos conhecimentos relativos ao tema em pauta. Em sua sétima edição, a 
Jornada ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2017 e deverá ter um número aproximado de 270 
participantes ouvintes, e cerca de 30 membros da equipe organizadora. A oferta será destinada a discentes 
dos cursos de medicina e enfermagem, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais 
da área da saúde de toda a região Sul do Estado. A proposta foi elaborada pela equipe coordenadora da Liga 
do Trauma-FURG e conta com o apoio de docentes da instituição e do Núcleo de Educação em Urgência do 
município de Rio Grande. Coordenador: Prof. Filipe Geannichini Rodrigues. Em votação projeto de extensão 
aprovado por unanimidade.  Décimo segundo assunto da pauta:  Aprovação do Relatório Final de Projeto de 
Extensão:  Título: VII Jornada Riograndina de Urgências e Emergências – 2017.  Resumo da Proposta: A VII 
Jornada Riograndina de Urgências e Emergências propõe um ciclo de debates, palestras e atividades práticas 
a fim de complementar a formação profissional e social, bem como ampliar os horizontes do conhecimento 
de seus participantes. Palestrantes de diversas localidades apresentarão temas referentes à Urgência e 
Emergência, tanto clínica quanto cirúrgica, proporcionando assim, uma grande troca de informações e a 
aquisição de novos conhecimentos relativos ao tema em pauta. Em sua sétima edição, a Jornada ocorrerá no 
período de 27 a 30 de setembro de 2017 e deverá ter um número aproximado de 270 participantes ouvintes, 
e cerca de 30 membros da equipe organizadora. A oferta será destinada a discentes dos cursos de medicina e 
enfermagem, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais da área da saúde de toda 
a região Sul do Estado. A proposta foi elaborada pela equipe coordenadora da Liga do Trauma-FURG e conta 
com o apoio de docentes da instituição e do Núcleo de Educação em Urgência do município de Rio Grande. 
Coordenador: Prof. Filipe Geannichini Rodrigues. Em votação Relatório aprovado por unanimidade.  Décimo 
segundo assunto da pauta:  Aprovação do Relatório Final de Projeto de Extensão:  Título: VII Jornada 
Riograndina de Urgências e Emergências – 2017.  Resumo da Proposta: A VII Jornada Riograndina de 
Urgências e Emergências propõe um ciclo de debates, palestras e atividades práticas a fim de complementar a 
formação profissional e social, bem como ampliar os horizontes do conhecimento de seus participantes. 
Palestrantes de diversas localidades apresentarão temas referentes à Urgência e Emergência, tanto clínica 
quanto cirúrgica, proporcionando assim, uma grande troca de informações e a aquisição de novos 
conhecimentos relativos ao tema em pauta. Em sua sétima edição, a Jornada ocorrerá no período de 27 a 30 
de setembro de 2017 e deverá ter um número aproximado de 270 participantes ouvintes, e cerca de 30 
membros da equipe organizadora. A oferta será destinada a discentes dos cursos de medicina e enfermagem, 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais da área da saúde de toda a região Sul 
do Estado. A proposta foi elaborada pela equipe coordenadora da Liga do Trauma-FURG e conta com o apoio 
de docentes da instituição e do Núcleo de Educação em Urgência do município de Rio Grande. Coordenador: 
Prof. Filipe Geannichini Rodrigues. Em votação Relatório aprovado por unanimidade. Décimo terceiro assunto 
da pauta:  Aprovação do Relatório Final de Projeto de Extensão: Título: Dia Mundial do AVC -   A cada ano, 
17 milhões de pessoas tem um AVC no mundo, 6,5 milhões morrem e 26 milhões vivem com incapacidade 
permanente. Sabe-se que 90% dos AVCs estão relacionados a 10 fatores de riscos e que 1 em cada 6 pessoas 
irão sofrer um AVC durante a sua vida, dessa forma todos tem razão suficiente para prevenir o AVC. Neste 
ano, o Dia Mundial do AVC terá seu foco voltado para a redução de risco e prevenção do AVC. Dessa forma, a 
Liga de Neurologia FURG se engajou nessa luta e, em parceria com a Rede Brasil AVC, objetiva fornecer para a 
população de Rio Grande informações sobre AVC: fatores de riscos, medidas preventivas, como identificar um 
AVC e como proceder. O objetivo final dessa ação é aumentar o conhecimento da população sobre a doença 
e como preveni-la e assim obter uma possível redução na incidência da mesma. Coordenadora: Profª 
Fernanda Dias Almeida. Em votação Relatório aprovado por unanimidade.  Décimo quarto assunto da pauta: 
Aprovação do Relatório Final de Projeto de Extensão:  Titulo: Liga Acadêmica de Pneumologia e Cirurgia 
Torácica Professor Luis Suarez Halty (Cópia) 27-03-2017. Resumo da Proposta:  Liga Acadêmica de 
Pneumologia e Cirurgia Torácica Professor Luis Suárez Halty visa cumprir objetivos de ensino teórico e prática 
ambulatorial em clínica médica e cirurgia, mais especificamente na especialidade de pneumologia e cirurgia 
torácica. A principal meta da Liga é reunir graduandos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Rio Grande - FURG visando um maior aprofundamento na especialidade de pneumologia e cirurgia torácica 
gerando e repassando informações por meio de estudos da bibliografia presente e pela produção científica 
relacionada à pneumologia e cirurgia torácica, propiciando aprofundamento teórico e acompanhamento em 
prática médica no ambulatório de pneumologia e cirurgia torácica HU-FURG. A Liga tem por meta também a 
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prática na elucidação diagnóstica de doenças relacionadas ao aparelho pulmonar através de anamneses bem 
elaboradas e estruturadas, através da apresentação e discussão de casos clínicos apresentados pelos próprios 
membros efetivos da Liga e corpo docente. Coordenador: Professor Miguel Ângelo Martins de Castro Junior. 
Em votação relatório final aprovado por unanimidade. Décimo quinto assunto da pauta: Aprovação do 
Relatório Final de Projeto de Extensão: Aprovação do Relatório Final de Projeto de Extensão:  Titulo:  Liga 
do Trauma – FURG. Resumo da Proposta: A Liga do Trauma foi reativada em 2011 por alunos do curso de 
Medicina e permanece como programa de extensão em 2017 tendo em vista a alta prevalência da doença 
trauma no mundo e a baixa prioridade dada à mesma no currículo atual. O objetivo central é formar médicos 
e enfermeiros com conhecimento teórico e habilidade prática sobre a doença trauma. O programa está 
organizado em três eixos de atuação: Ensino - através de aulas teóricas quinzenais e aulas práticas mensais; 
Pesquisa - através de dados levantados nos prontuários médicos da emergência da ACSCRG e do SAMU; 
Extensão - através de cursos ministrados à população da cidade e eventos. Anualmente, 40 novos alunos são 
selecionados através de uma avaliação teórica e entrevista. Dessa forma, através do tripé ensino, pesquisa e 
extensão, ocorre uma aproximação da academia aos serviços de saúde e à comunidade, permitindo que se 
formem profissionais com uma maior capacidade técnica no atendimento ao trauma; os dados 
epidemiológicos levantados poderão orientar novas políticas públicas nas áreas de emergência, e a população 
saberá como prevenir ou agir quando se deparar com alguém vítima de trauma. Coordenador Professor Filipe 
Geannichini Rodrigues. Em votação do relatório final do projeto de extensão aprovado por unanimidade.  
Décimo sexto assunto da pauta: Assuntos Gerais:  1) Eleição para Coordenadora Adjunta do Curso de 
Medicina: A Professora Carla fala da dúvida da Comissão Eleitoral quanto à homologação da Inscrição da 
Professora Fernanda Dias Almeida, visto que a mesma possui regime de trabalho de 20 horas.  A Comissão 
eleitoral designada pela Portaria 2952/2017, solicitou ao Conselho da FaMed o envio do Processo para a Pró-
Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas para manifestação e parecer, considerando não ter sido 
encontrado impedimento no Regimento Geral da Universidade, no Regimento da Faculdade de Medicina e na 
Instrução Normativa do Processo Eleitoral.  2) A Professora Carla informa que participou de reunião do 
CONGRAD, foi pauta as bolsas de monitoria, quilombolas e indígenas.  3) Assembleia Geral da FAMED:  
Realizada no dia doze de dezembro.  O Professor Obirajara agradece a àqueles que compareceram à 
Assembleia Geral da FaMed, assim como lamenta o não envio de informações para o relatório e a ausência de 
colegas no evento. Por outro lado, a discussão sobre Assédio Moral e Sexual, realizada na assembleia, se fez 
necessária, pois a FaMed foi alvo de manifestações na Ouvidoria da FURG no decorrer deste ano.  A 
Professora Carla salienta principalmente a baixa participação dos docentes. 4) Agradecimentos de final de 
ano: O Professor Obirajara agradece a Professora Lulie e a todos os conselheiros pelo apoio, amizade, 
confiança e parceria durante o ano de 2017 e desejou a todos um bom Natal e um próximo ano com boas 
energias. Não havendo nada mais a tratar, às doze horas e vinte minutos encerrou-se a reunião do conselho 
da Faculdade de Medicina, da qual lavro a presente ata, que após aprovada será assinada pelo Senhor 
Presidente e por mim, que secretariei a reunião.  
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