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ATA 03/2018 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos reuniu-se 
extraordinariamente, 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),  Arnildo Agostinho Hackenhaar  (Coordenador Docente da Área de Ginecologia e Obstetrícia – 
Suplente), Hsu Yuan Ting  (Coordenador Docente da Área de Cirurgia), Simone de Menezes Karam 
(Coordenadora Docente da Área de Pediatria), Márcia da Graça Marques Medeiros (Representante dos 
Técnicos Administrativos em Educação),  Ana Barbara Scholante Silva (Representante dos Técnicos 
Administrativos em Educação - Suplente),  Ana Julia Reis (Representante Discente da Pós-Graduação – 
Suplente). Justificaram ausência: Kevin Francisco Durigon Meneghini e Rhariel da Paz Maciel Santos 
(Respectivamente titular e suplente representantes Discente da Graduação). Ausentes sem justificativa: 
Sandro Schreiber de Oliveira e Samuel de Carvalho Dumith (Respectivamente titular e suplente Docente da 
Área de População e Saúde), Juraci Almeida Cesar e Linjie Zhang (Respectivamente titular e suplente 
Docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública).  Ao iniciar a reunião o senhor presidente 
agradece a presença de todos os Conselheiros e solicita autorização ao Conselho para participação da 
reunião a Professora Alexandra Medeiros Souza de Freitas, na condição de convidada, para esclarecimentos 
do seu processo e o Discente Carlos Alerto Tomatis Loth, na condição de Representante dos discentes da 
Graduação. Solicitação aprovada.  Na sequência o Senhor Diretor colocou em discussão os assuntos da pauta 
como segue:  Primeiro 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.  O processo teve como relatora a Cons. Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti, a qual após análise da 
documentação que instrui o processo aprovou a documentação anexada ao processo, estando assim de 
acordo com Ordem de Serviço 01/2017 da Faculdade de Medicina.  O Senhor Diretor passou a palavra para a 
Professora Alexandra, convidada a participar da reunião, para manifestação do seu pedido de alteração de 
carga horária. A Professora Alexandra informa que foi anexado ao processo o detalhamento das suas 
atividades e a manifestação da Professora Regina comprometendo-se em manter as aulas da disciplina de 
Patologia Geral, ministrada para o Curso de Enfermagem. O Professor Pedro questiona sobre os projetos em 
andamento. A professora Alexandra responde que irá manter o projeto de ensino de manutenção do acervo 
macroscópico e orientação de bolsistas, contudo, refere que que não está participando de projeto de 
extensão e de pesquisa. Também informa que se afastará das representações da FAMED  e nas  Comissão 
Própria de Avaliação - CPA, Comissão Interna de Avalição e Planejamento das Unidades Acadêmicas e 
Administrativas da FURG – CIAPs e na Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD.  O Professor 
Obirajara pergunta com relação a importância de sua participação no Laboratório de Patologia do Hospital 
Universitário. A Professora Alexandra responde que o Laboratório atualmente terceiriza os exames 
anatomopatológicos e que desde a Administração da Professora Isabel o Laboratório foi equipado para 
realização de diagnóstico, mas não tínhamos técnicos para realizar as atividades, e que com sua contratação 
e dos novos técnicos o serviço será realizado no Laboratório da FURG. A Professora salienta que o serviço de 
Patologia, além de apoiar o Hospital Universitário, também é uma exigência para o funcionamento dos 
Serviços de Residência Médica, além de beneficiar o ensino de patologia da Faculdade de Medicina. O 
Professor Obirajara agradece os esclarecimentos da Professora Alexandra, sendo que a mesma se retira da 
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reunião. A Professora Fabiane, relatora do Processo, faz a leitura dos documentos anexados ao Processo e a 
correspondência da Professora Regina, na qual afirma que ficará responsável por estas atividades exercidas 
pela Professora Alexandra. O professor Pedro pergunta quanto tempo falta para aposentadoria da 
Professora Regina. O Professor Obirajara informa que ela já tem tempo para aposentadoria. O Professor 
Claudio fala que o assunto da Redução de Carga Horária foi pauta na reunião da Área de Clínica Médica e a 
Professora Regina foi questionada com relação a esse assunto e a Professora Regina afirmou que não 
pretende se aposentar atualmente. O Professor Obirajara, relata que esteve em reunião com a Reitora, 
professora Cleusa. Nesta reunião a Reitora manifestou que a Administração Superior da Universidade é de 
parecer favorável à liberação de carga horária de docentes da FAMED para atuarem na EBSERH, 
considerando a importância desses docentes também assumirem os cargos de assistência do Hospital. O 
professor Obirajara colocou que no caso específico da Professora Alexandra, a Disciplina de Patologia ficará 
com carga horária reduzida de atuação de docente e, considerando que está da Direção da FAMED, isto 
dificulta suas atividades na docência, mesmo porque que o Regimento da Universidade não prevê a 
contratação de professor substituto para os professores em cargos de Direção. A Senhora Reitora também 
informou que a troca de carga horária dos docentes não altera o Quadro de Professor Equivalente da 
Unidade. O prof. Pedro fala da sua preocupação com o Curso de Medicina, pois a Administração Superior 
deve pensar na Gestão da Instituição, enquanto o que Conselho da Unidade precisa ter uma visão a médio e 
longo prazo, ao tomar decisões referentes a Unidade. O Professor Arnildo se ausentou da reunião antes do 
assunto ser colocado em votação. Finalizada as discussões, foi colocado em votação a solicitação de 
alteração da carga horária da Professora Alexandra, sendo seu pedido indeferido com nove votos contrários, 
três votos favoráveis e nenhuma abstenção. Segundo assunto da pauta:  Processo 23116.001230/2018–21 – 
Requerente Professor Tarso Pereira Teixeira, alteração do regime de trabalho de 20 horas para 40 horas.  O 
processo teve também como relatora a Conselheira Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti.  A Professora Fabiane 
faz a leitura dos documentos anexados no Processo e, após discussão, foi colocado em votação a solicitação 
de alteração de carga Horaria do Professor Tarso, sendo aprovada com doze votos favoráveis, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção. Não havendo mais nada a tratar, às onze horas e cinquenta minutos 
encerrou-se a Reunião Extraordinária 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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