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Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta e cinco 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), Melissa Orzechowski Xavier (Coordenadora Docente da Área Interdisciplinar de 
Ciências Biomédicas - Suplente), Arnildo Agostinho Hackenhaar (Coordenador Docente da Área de 
Ginecologia e Obstetrícia - Suplente), Hsu Yuan Ting  (Coordenador Docente da Área de Cirurgia), Linjie 
Zhang (Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública), Márcia da Graça 
Marques Medeiros (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação),  Ana Julia Reis 
(Representante Discente da Pós-Graduação) e Milene Pinto Costa(Coordenadora da Residência Médica).  
Ausências justificadas Professores Obirajara Rodrigues, Claudio Moss da Silva e Sandro Schreiber de 
Oliveira e do representante dos discente da Graduação   Kevin Francisco Durigon Meneghini. Ao iniciar a 
reunião a senhora presidente agradece a presença de todos os Conselheiros e na sequência colocou em 
discussão os assuntos da pauta como segue:  Primeiro assunto da pauta:  Aprovação da Ata: 22/2017 
da reunião Extraordinária realizada em 14/12/2017. Tendo em vista que a ata fora disponibilizada 
antecipadamente aos conselheiros, a Senhora Presidente perguntou aos presentes se havia alguma 
manifestação a respeito dessa ata. Não havendo manifestações a ata 22/2017 foi colocada em votação 
e aprovada por unanimidade. Segundo assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Ensino: Título: 
Round conjunto Genética Médica-Cirurgia Pediátrica.  Justificativa: Ao longo dos anos, observou-se que 
uns números significativos de pacientes internados nas unidades pediátricas são avaliados pelos 
especialistas em Cirurgia Pediátrica e em Genética. Assim, este projeto se justifica, pois promoverá o 
atendimento e, sobretudo, a reflexão conjunta da situação, enriquecendo o conhecimento dos alunos e 
possibilitando a troca de informações direta entre os professores.  Objetivos: proporcionar aproximação 
interdisciplinar entre a genética médica e a cirurgia pediátrica, promovendo, junto aos alunos, uma 
discussão integrada.  Metodologia: Revisão dos pacientes internados e em avaliação cirúrgica e genética, 
avaliando a clínica e os achados laboratoriais e de imagem. Após tal revisão, os professores em 
interação com os alunos, falam sobre os diferentes aspectos envolvidos, referentes às suas 
especialidades e revisam a literatura. Alunos atendidos: Graduação em Medicina (internato) e 
Residência Médica em Pediatria. Periodicidade: Mensal. Coordenadores Professores: Alessandro 
Menezes de Oliveira e Simone de Menezes Karam. Em votação Projeto de ensino aprovado por 
unanimidade. Terceiro assunto da pauta: Aprovação Relatório Parcial de Atividade de Extensão – 
Titulo: Liga Interdisciplinar de Cirurgia (2014 - 2018). Resumo da Proposta: A Liga Interdisciplinar de 
Cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande (LIC/FURG) busca complementar a formação acadêmica 
cirurgia dos estudantes de medicina desta instituição. A LIC/FURG ampliará os conhecimentos acerca 
das práticas cirúrgicas, mantendo os seus integrantes em constante aperfeiçoamento e atualização. 
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Além disso, proporcionará contato mais próximo entre alunos e pacientes, contribuindo para uma maior 
humanização do processo pedagógico e propiciando assim que os aprendizes visualizem a totalidade do 
paciente e não apenas a doença em si. A LIC/FURG, pautada nos princípios de 
inter/transdisciplinaridade, será ambiente favorável para a conjugação dos vários saberes adquiridos 
pelos alunos, não apenas na liga, mas também no curso regular de medicina, favorecendo uma melhor 
compreensão dos vários conceitos e técnicas através de sua aplicação prática. Destaca-se também a 
contribuição que a LIC/FURG dará à população da cidade de Rio Grande e região, pois proporcionará 
atendimento cirúrgico gratuito e de qualidade, uma vez que será realizado no Hospital Universitário 
Miguel Corrêa Jr. Coordenador Professor: Luciano Zogbi Dias. Em votação relatório parcial aprovado por 
unanimidade. Quarto assunto da pauta: Recurso “Revisão de Frequência, Disciplina Técnica Cirúrgica” - 
Processo 23116.000019/2018-91 – Requerente Aluno Paulo Sérgio Sarai Costa.  A Professora Lulie 
informa que em 03 de janeiro de 2018 a Direção da FAMED recebeu o Processo 23116.000019/2018-91, 
solicitação de Recurso do Processo 10271/2017-28.  E faz a leitura do requerimento de revisão de faltas, 
referente ao processo 23116.010271/2017-28.  O Aluno Paulo Sérgio solicita revisão de faltas ao 
Conselho da FaMed dada a negativa do Professor Henri Chaplin Rivoire de Técnica Cirúrgica em abonar 
as faltas de apenas dois períodos dos três que o aluno possui para concluir os 75% de frequência, ou seja, 
fui reprovado por apenas duas faltas, frise, com duas presenças alcançaria a média de 75,9% de 
presença. O excesso de faltas no segundo semestre em várias aulas do curso ocorreu devido ``as várias 
crises que sofri, pois tenho Transtorno Bipolar tipo II (conforme CID10), F31.4. e atualmente faço uso de 
dois medicamentos: carbonato de lítio e ácido vaproico. Comecei tratamento em 2015, com a Drª 
SANDRA Petresco, que atendia os alunos da Faculdade de Medicina, tendo realizado tratamento sem dar 
continuidade, o mesmo. Acontecendo em 2016. No início do ano de 2017 deu continuidade ao 
tratamento com o Dr. Arthur Vier Pereira, que substituiu a Drª. Sandra Petresco num curto período de 
tempo, no qual só consegui realizar uma consulta, e só voltasse ao tratamento (no âmbito particular) 
após várias crises, inviabilizando a minha ida às aulas na Faculdade. Em meados de outubro a Professora 
Lulie Rosane Odeh Susin entrou em contato comigo por conta do excesso de faltas em outras disciplinas, 
também, e propondo uma reposição de aulas (a qual foi realizada), porém em conversa com o Professor 
Henri, seria necessário somente a apresentação de um atestado médico para que se comprovasse as 
faltas, e assim foi feito, já que apresentei tal documento atestando as crises e minha situação que 
impossibilitou a presença em algumas aulas. E é claro que o atestado não se refere as datas de aulas 
perdidas, pois não há como um médico (que não o meu psiquiatra) atestar minha condição e eu não iria 
criar uma condição falsa e pedir um atestado pretérito a um médico que não fosse referente ao meu 
problema, além do mais, nas datas das faltas eu não me encontrava em condições de ir às aulas pelo 
fato de não conseguir sair de casa, logo não havia como obter um atestado nas datas, e novamente: não 
iria criar uma condição falsa ou pedir para que fosse feito uma atestado forjado. Também a data 
referida no atestado é posterior pois busquei ajuda médica após as crises.  Como as crises se 
intensificaram no segundo semestre, foi nesse período em que apresentei problemas de frequência, e 
não só na disciplina de Técnica Cirúrgica, porém conforme dito, realizei a reposição de aulas que foi 
proposta pelas outras disciplinas, e com relação a Técnica Cirúrgica, apresentei o atestado conforme 
solicitado em aula pelo professor Henri. Mais uma vez, reitero que seria necessário somente, dois 
períodos de três que uma aula possui para a minha aprovação (indo de 39/54 frequências para 41/54, 
ficando com 75,9%) e também fui aprovado por média. Além disso, apesar de problemas de frequências 
em outras disciplinas também, fui capaz de ser aprovado em todas as outras nove disciplinas realizadas 
por mim nesse ano, tanto por média quando por frequência. Ainda me cumpre esclarecer a Instituição 
que foi graças ao contato que a direção realizou diretamente com meus pais e com o apoio da Faculdade 
e meus pais que pude retomar o tratamento podendo repor aulas, realizar prova e exames.  Ao termino 
da leitura a Professora Lulie abre para discussão e informa que fez contato com o Servidor Tiago, 
Assistente PROGRAD, e o mesmo informou que o aluno pode recorrer a quatro instâncias Coordenação 
do Curso, Conselho da Unidade, COEPEA e por último CONSUN. Já houve recurso à Coordenação do 
Curso, que decidiu por acatar a decisão do Professor Henri Chaplin Rivoire.  A Professora Lulie fala que, 
na disciplina de Bioética Aplicada, o aluno foi alertado sobre a sua frequência e ao final do semestre o 
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mesmo conseguiu atingir 75% da carga horária prevista .Na disciplina de Pediatria,  os professores da 
Área reunidos, considerando a grave doença que o aluno apresentou e o bom desempenho que o 
mesmo vinha apresentando na disciplina antes deste fato, decidiram que o mesmo poderia recuperar as 
faltas comparecendo a atividades práticas em um cronograma estabelecido pelos professores e 
realizado com os mesmos, além de elaborar um trabalho por escrito. O aluno aceitou e cumpriu o que 
foi acordado com os professores. A professora Lulie faz a leitura do Regimento Geral da Universidade no 
Capitulo VI DO ENSINO, Seção II Da Avaliação do Desempenho Acadêmico, que no Art. 68 refere-se que 
Será aprovado nas atividades didático-pedagógicas e fará jus aos créditos a elas consignados o 
estudante que satisfizer, simultaneamente, as seguintes condições: I. média final de pontos igual ou 
superior a cinco (5,0), nos termos de deliberação do COEPEA; II. Frequência igual ou maior que setenta e 
cinco por cento (75%), nas atividades previstas como carga horária no plano de ensino. Após um longo 
debate considerando o histórico escolar prévio do aluno no curso, a grave doença apresentada pelo 
mesmo, a média 7,0 obtida por ele na Disciplina e o pequeno número de faltas para atingir setenta e 
cinco (75%) de frequência, foi consenso de todos baixar em diligência, aguardando a manifestação do 
Professor da Disciplina e da Área de Cirurgia. Quinto assunto da pauta: Assuntos Gerais:   1) Inscrição da 
Chapa para Coordenação do Curso de Medicina. A Professora Lulie informa após a 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. Recebemos hoje via e-mail Despacho da PROGEP 11/2018, informando que 
conforme Artigo 20 da Lei 12772/2012 que regulamenta o Plano de Carreira do Magistério Superior, a 
Professora Fernanda poderia assumir a Coordenação do Curso desde que anteriormente, solicitasse a 
alteração para o regime de 40 horas, levando-se em consideração a avaliação quanto à eventual 
acumulo de cargos para a concessão do pedido.  A Professora Carla fala que a partir de agora podemos 
encerrar o processo para abertura de nova eleição.   Não havendo mais nada a tratar, às doze horas 
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.  
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