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ATA 02/2018 

 

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos reuniu-se 
ordinariamente, na sala de reuniões da FAMED o conselho da Faculdade de Medicina, 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), 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 (Coordenadora Docente da Área 
Interdisciplinar de Ciências Biomédicas),   Claudio Moss da Silva (Coordenador Docente da Área de Clínica 
Médica),  Ari Goncalves Lima (Coordenador Docen0te da Área de Ginecologia e Obstetrícia), Hsu Yuan Ting  
(Coordenador Docente da Área de Cirurgia), Simone de Menezes Karam (Coordenadora Docente da Área de 
Pediatria), 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 
(Representante dos Técnicos Administrativos em Educação), Rhariel da Paz Maciel Santos (Representante 
Discente da Graduação – Suplente) e Ana Julia Reis (Representante Discente da Pós-Graduação – Suplente). 
Convidado o Professor Tarso Pereira Teixeira.  Ao iniciar a reunião o senhor 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: 23/2017 da reunião ordinária realizada em 14/12/2017. 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. Não havendo manifestações a ata 23/2017 foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade.   Segundo assunto da pauta: Aprovação da Ata: 
01/2018 da reunião ordinária realizada em 11/01/2018.  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. Não havendo manifestações a ata 01/2018 foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade.  Terceiro assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Ensino: Titulo:  Cinema e 
Saúde: promovendo a reflexão entre estudantes e profissionais da área. Justificativa: A necessidade re-
humanização da medicina é constante para aqueles envolvidos na formação médica e está comprovada 
através de diversos trabalhos científicos. Há uma necessidade evidente e urgente pelo resgate do 
verdadeiro cuidado à pessoa doente. Promover a reflexão é uma das metodologias largamente usadas na 
academia e fora dela e o Cinema, é um dos instrumentos utilizados. Assim, criou-se este projeto que abre 
espaço à reflexão e dá vasão aos sentimentos, buscando uma formação melhor. Os oito filmes do ano 
foram selecionados e também foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema. Objetivo: Abrir espaço 
para a reflexão e para a crítica nos diversos cenários de ensino-aprendizagem-assistência. Metodologia: 
Projeção de filmes previamente selecionado e assistido pela equipe com uma breve apresentação prévia do 
mesmo, seguido de compartilhamento das percepções entre alunos e profissionais.  Disciplinas atendidas: 
Disciplinas dos cursos da área da saúde em geral, residências médicas e multiprofissionais. Resultados 
Esperados: Maior reflexão por parte dos estudantes e dos profissionais na sua prática.  Periodicidade: 
mensal. Equipe de Trabalho: Professoras Marilice Magroski Gomes da Costa, Milene Pinto Costa e Simone 
de Menezes Karam. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 
manifestações a respeito desse item da pauta, o assunto foi colocado em apreciação, sendo aprovado por 
unanimidade. Quarto assunto da pauta:  Aprovação do Projeto de Ensino:   Titulo:  Grand Round da Área 
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de Pediatria – Resumo: Experiências esporádicas prévias mostraram a necessidade de discussões 
constantes pautadas pela ética e pelas boas práticas. Equipe de Trabalho: Professores da área de pediatria 
e residentes da mesma área. Justificativa: a residência médica é um momento de formação pautado por 
mais autonomia, mas ainda guiado por professores e preceptores, os quais devem se manter atualizados 
nas melhores práticas médicas e compartilhá-las com seus residentes. Assim, este um momento conjunto 
para tal.  Objetivo: Treinar o residente para apresentações científicas, estimular busca adequada de 
referências bibliográficas, promover o aprofundamento de temas relevantes.  Metodologia: Relato de --
caso seguido de discussão com base na literatura, compartilhando com alunos e profissionais.  Disciplinas 
atendidas: Pediatria e internato em pediatria Resultados Esperados: Aprofundamento da discussão 
científica, busca adequada de literatura e maior crítica na prática.  Periodicidade: bimensal.  Equipe de 
Trabalho: Professores da área de pediatria e residentes da mesma área. Foi colocado em votação o projeto 
de ensino, sendo aprovado por unanimidade. Quinto assunto da pauta:  Aprovação Projeto de Extensão: 
Título:  Mesa redonda Raio-X da Residência Médica. Objetivo: Sanar dúvidas gerais sobre os programas e 
provas de residência médica. Apresentação de algumas residências médicas do HU-FURG, novidades sobre 
os pesos da entrevista e arguição curricular. Proposta envolvendo algumas áreas de pré-requisito como 
Cirurgia Geral.  Coordenadora do Projeto: Nicolle Barnes da Silveira. Comissão Organizadora:  Alexandre 
Eggers Carvalho, Kevin Francisco Durigon Meneghini, Marcelo Carvalho Seixas, Tchurle Hoffmann, Victoria 
Oliveira Melo de Abreu. Após discussão houve manifestações referente ao período de realização e o 
Coordenador do Projeto. Foi aprovado baixar em diligência para realização de correções. Sexto assunto da 
pauta:  Aprovação Relatório Final de Atividade de Extensão: Título: 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 Neuropediatria 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 aprender 
mais sobre a Neurologia, de modo que venha 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 este que ele usará diante de 
pacientes que encontrará durante toda a sua vida profissional. Coordenadora do Projeto: Professora 
Fernanda Dias Almeida.  Em votação do relatório final do projeto de extensão, aprovado por unanimidade.  
Sétimo assunto da pauta:  Aprovação Relatório Final de Atividade de Extensão: Título: Dia de Prevenção 
de Acidentes Domésticos na Infância. Resumo da Proposta: Os acidentes ou lesões não intencionais são as 
principais causas de morte de crianças de um a 14 anos no Brasil. Ao todo, mais de cinco mil crianças 
morrem e cerca de 110 mil são hospitalizados anualmente no país. Estimativas mostram que, a cada morte, 
outras quatro crianças ficam com sequelas permanentes que geram, frequentemente, consequências 
emocionais, sociais e financeiras à família e à sociedade. Estudos apontam, entretanto, que pelo menos 
90% dessas lesões poderiam ser evitadas com atitudes preventivas. Preocupadas com essa situação, as 
Ligas de Pediatria, Neurologia e do Trauma da FURG objetivam organizar um evento para conscientização 
da população de Rio Grande a respeito desse tema. Através de abordagens para alertar os pais sobre os 
riscos que seus filhos podem estar expostos no ambiente doméstico e para ensiná-los como eliminar estes 
riscos, pretende-se aumentar o conhecimento da população sobre o assunto e assim atingir uma redução 
na ocorrência desses acidentes. Coordenadora do Projeto: Professora Fernanda Dias Almeida. Em votação 
do relatório final do Projeto de Extensão, aprovado por unanimidade.  Oitavo assunto da pauta:    
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Aprovação Relatório Final de Atividade de Extensão: Título: Liga Estudantil de Ginecologia e Obstetrícia.  
Resumo da Proposta: A LIEGO/FURG pertente incentivar a participação do discentes em atividades extra 
curriculares, buscando a interação com a comunidade, profissionais da saúde e professores da disciplina de 
Ginecologia e Obstetrícia. Projeto pretende trabalhar de forma diferenciada referente a conhecimentos e 
habilidades acadêmicas, complexidade cognitiva, competência prática, competência interpessoal e 
humanitarismo (TORRES et al, 2008).  Pretende-se realizar as seguintes ações: 1) Organizar e participar de 
eventos científicos que visem o aprimoramento da formação acadêmica na área de Ginecologia e 
Obstetrícia. 2) “A LIEGO no Outubro Rosa” Ação de extensão contemplando o apoio ao evento “Outubro 
Rosa”, realizando atividade de coleta de exame citopatológico do colo uterino, exame físico mamário e 
encaminhamento para exames de imagem (mamografias e ecografias) em funcionárias do Hospital 
Universitário (HU-FURG), objetivando a detecção precoce de carcinoma de colo uterino e mama. 3) 
Contanto com pacientes no Centro Obstétrico e Ambulatórios no HU-FURG e nos demais locais onde houver 
oportunidade de estágio. 4) Palestra s educativas direcionadas para o público adolescente feminino de 
escolas públicas e particulares do município de Rio Grande, visando elucidar questões que envolvem os 
temas relacionados a ginecologia e obstetrícia, abordando de maneira clara e direta estes assuntos de 
acordo com a literatura médica. Coordenadora do Projeto: Professora Kharen Carlotto. Em votação 
relatório final do projeto de Extensão, aprovado por unanimidade.  Nono assunto da pauta: Homologação 
do “Ad Referendum” solicitação de abertura de edital para seleção de médicos residentes – Edital 02/2018 
– Vagas remanescentes do Edital 06/2017.  Em votação da abertura de edital, assunto aprovado por 
unanimidade.  Décimo assunto da pauta:  Homologação do “Ad Referendum” solicitação de abertura de 
edital para seleção de médicos residentes – Edital 03/2018 – Vagas remanescentes do Edital 06/2017.  Em 
votação da abertura de edital, assunto aprovado por unanimidade.  Décimo primeiro assunto da pauta:  
Recurso “revisão de Frequência, Disciplina Técnica Cirúrgica” - Processo 23116.000019/2018-91 – 
Requerente Paulo Sérgio Sarai Costa.  O Senhor Diretor informa ao Conselho que o aluno enviou ao 
Professor responsável da Disciplina atestado de óbito, por motivo de falecimento de familiar, justificando as 
faltas no mês de setembro.  O qual foi aceito pelo Professor da Disciplina.  Sendo o aluno aprovado. O 
Senhor Diretor informa ao Conselho o encerramento do processo. Décimo segundo assunto da pauta:  
Aprovação de abertura de edital para seleção de professor substituto na Área de Pediatria.  Matéria: 
Pediatria, Estágio em Pediatria e Residência em Pediatria e Neonatologia. Quantidade de vaga:  01 vaga. 
Carga horária: 20 horas.  Origem da vaga: Cedência para EBSRH da Professora Marilice Magroski Gomes da 
Costa.  Requisitos para inscrição: Ter residência médica em Pediatria concluída e em programa reconhecido 
pelo MEC. Banca Examinadora:  Professora Drª. Simone de Menezes Karam (Presidente), Professora Drª. 
Lulie Rosane Odeh Susin, Professora MSc. Milene Pinto Costa. Em votação da abertura de Edital e a 
composição da Banca Examinadora, aprovado por unanimidade.  Décimo terceiro assunto da pauta: 
Aprovação de abertura de edital para seleção de professor substituto para Área de Cirurgia.  Matéria: 
Clínica Cirúrgica Geral, Clínica Cirúrgica Avançada, Técnica Cirúrgica, Estágio em Cirurgia e Residência em 
Cirurgia. Quantidade de Vaga: 01 vaga. Carga horária:  40 horas. Origem da vaga: Cedência para EBSERH do 
Professor Fabio de Aguiar Lopes.   Requisitos para inscrição: Graduação em Medicina com Residência 
Médica ou Especialização em Cirurgia Geral. Banca Examinadora:  Professor Luciano Zogbi Dias (Presidente), 
Professor Alessandro Menezes de Oliveira (Membro), Professor Fabio de Aguiar Lopes, Professor Hsu Yuan 
Ting (Suplente. Em votação da abertura de Edital e composição da Banca Examinadora, aprovado por 
unanimidade.  Décimo quarto assunto da pauta:  Aprovação de abertura de edital para seleção de 
professor efetivo para Área de Cirurgia. Área de Conhecimento:  Medicina.  Matéria / Disciplina:  Anatomia 
Humana, Anatomia Fundamental, Anatomia Humana I, Anatomia Humana II, Anátomo-Fisiologia Humana, 
Fundamentos de Anatomia Humana. Quantidade de vagas: 01 vaga.  Carga Horária: 40 horas.  Origem da 
vaga:  Exoneração Professor Daniel Blauth.  Requisito para inscrição: Graduação em Medicina com 
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Residência em Programa de Residência Médica e/ou Especialização em área médica. Banca Examinadora:  
Professora Drª. Susi Heliene Lauz Medeiros (Presidente), Professor Otavio Leite Gastal (Membro externo), 
Professora Mirelle de Oliveira Saes (Membro), Professor Matheus Casanova dos Santos (Suplente externo) e 
Professor Dr. Luciano Zogbi Dias (Suplente).  Em votação da abertura de Edital e composição da Banca 
Examinadora, aprovado por unanimidade.  Décimo quinto assunto da pauta:  Aprovação de abertura de 
edital para seleção de professor efetivo para Área de Cirurgia. Área de Conhecimento Anestesiologia.  
Matéria / Disciplina: Clínica Cirúrgica Geral, Clínica Cirúrgica Avançada, Técnica Cirúrgica, Estágio em 
Cirurgia, Residência Médica em Anestesiologia. Quantidade de vaga: 01 vaga. Carga horária: 20 horas. 
Origem da vaga: Exoneração Professora Ana Cristina do Nascimento.  Requisitos para inscrição: Graduação 
em Medicina com Residência ou Especialização em Anestesiologia reconhecida pela MEC e Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia. Banca Examinadora:  Professora Drª. Andrea Fogaça Soubhia (Presidente), 
Professor Dr. Gastão Fernandes Neto (Membro externo), Professora Drª. Sandra Brandão (Membro), 
Professor Dr. Wolnei Caumo (Suplente externo) e Professor Dr. Miguel Ângelo Martins de Castro Junior 
(Suplente).  Em votação da abertura de Edital e composição da Banca Examinadora, aprovado por 
unanimidade.  Décimo sexto assunto da pauta:   Aprovação de abertura de edital para seleção de professor 
efetivo Área de Conhecimento Saúde Coletiva. Matéria / Disciplina:  Relação Médica, Teoria Geral da Saúde, 
Saúde Coletiva, Medicina de Família e Comunidade, Estágio em Medicina de Família e Comunidade, 
Residência em Medicina da Família e Comunidade. Quantidade de vagas: 01 vaga. Carga Horária: 40 horas. 
Origem da vaga:  Mais Médicos para o Brasil. Requisito para inscrição:  Graduação em Medicina com 

Residência em Medicina de Família e Comunidade e/ou Especialização em Medicina de Família e 

Comunidade. Banca Examinadora:  Professor Dr. Sandro Schreiber de Oliveira (Presidente), Professora Drª. 
Maria Laura Vidal Carret (Membro externo), Professora Drª. Simone Menezes Karam (Membro), Professor 
Dr. Marcelo Fernandes Capilheira (Suplente externo) e Professora Drª. Lulie Rosane Odeh Susin (Suplente).  
Em votação da abertura de Edital e composição da Banca Examinadora, aprovado por unanimidade.  
Décimo sétimo assunto da pauta:   Processo 23116.001230/2018–21 – Requerente Professor Tarso Pereira 
Teixeira, alteração do regime de trabalho de 20 horas para 40 horas. Após ampla discussão foi aprovado 
baixar em diligência para instrumentalização do processo para atender a Ordem de Serviço 01/2017 da 
Faculdade de Medicina. Décimo oitavo assunto da pauta: Processo 23116.000881/2018-02 – Requerente 
Professora Alexandra Medeiros Souza de Freitas, alteração do regime de trabalho de 40 horas-Dedicação 
Exclusiva para 20 horas. Após ampla discussão foi aprovado baixar em diligência, para instrumentalização 
do processo para atender a Ordem de Serviço 01/2017 da Faculdade de Medicina.  Décimo nono assunto 
da pauta: Assuntos Gerais: 1) Reunião do COEPEA – O Senhor Diretor inicialmente falou que foi aprovado 
na reunião do COEPEA realizada no dia 23 de fevereiro homologação dos atos e resultado do Concurso 
Público da Faculdade de Medicina, Edital 028/2017, processo 23116.007678/2017-78, 01 (uma) vaga, 
seleção de professor Auxiliar, Classe A Nível 1, 40 horas, na Área de Conhecimento Oftalmologia: para as 
disciplinas Clínica Cirúrgica.  Em que foram aprovados: Karen Amaral Tavares Pinheiro (1º lugar) e 
Guilherme Barros Zanotta (2º lugar).   2) O Senhor Diretor informou que também na reunião do COEPEA a 
Magnífica Reitoria falou sobre a existência de um decreto governamental de janeiro deste ano e também 
uma portaria ministerial que trata limitar a ocupação de vagas na Universidade e explicou como funcionava 
o banco de vagas docentes estabelecido para a FURG e solicitou agilidade nos concursos em andamento.  3) 
Ingresso de Alunos com deficiência:  O Professor Obirajara fala que conforme legislação de inclusão 
estamos recebendo dez alunos com deficiência.   4) Orçamento: O Professor Obirajara informa que o 
orçamento já foi liberado, os coordenadores das Áreas já podem enviar pedidos de rotina referente as 
necessidades, anexando 03 (três) orçamentos, para cada item.  5) Avaliação do Curso: O Professor Obirajara 
lembra das atividades a ser realizada na próxima semana, no período da visita dos avaliadores designados 
pelo INEP, para avalição do Curso de Medicina e da necessidade da entrega dos currículos lattes. 6) O 
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Professor Pedro Eduardo Almeida da Silva, fala da importância da Política de Internacionalização da FURG, 
foi de extrema importância para o Programa de Pós-Graduação e Graduação, o Programa contratou uma 
professora Visitante e também estamos recebendo um aluno da Colômbia.  Não havendo mais nada a 
tratar, às doze 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 pelo Senhor Presidente e por mim, que secretariei a 
Reunião.  

 

  
 

 
Prof. D. Obirajara Rodrigues 

Diretor da Faculdade de Medicina 
 
 
 
 
 

Laureci da Costa 
Secretaria da Faculdade de Medicina 
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