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ATA 04/2018 

 

Aos  cinco dias do mês de abril 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),  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), Kevin Francisco Durigon 
Meneghini (Representante Discente da Graduação) e Ana Julia Reis (Representante Discente da Pós-
Graduação).  Ao iniciar a reunião o senhor presidente agradece a presença de todos os Conselheiros e na 
sequência o Senhor Diretor colocou em discussão os assuntos da pauta como segue: Primeiro assunto 
da pauta:  Aprovação da Ata: 02/2018 da reunião ordinária realizada em 13/03/2018. 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 02/2018 
foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Segundo assunto da pauta:  Aprovação da Ata: 
03/2018 da reunião extraordinária realizada em 22/03/2018. Tendo em vista que a ata fora 
disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, o Senhor Presidente informa que o Professor Pedro 
solicitou retificação em sua fala, realizada as correções solicitadas pelo Professor Pedro e não havendo 
mais nenhuma manifestação a ata 03/2018 foi aprovada. Terceiro assunto da pauta:  Aprovação do 
Projeto de Ensino: Titulo:  II Curso de Habilidades Médicas.  Objetivo Geral:  Realizar aulas teóricas 
visando o aprendizado e reforço de conceitos e interpretação sobre procedimentos e resultados de 
exames básicos em diferentes contextos da clínica médica. Objetivo Especifico: 1. Incentivar o estudo 
sobre procedimentos básicos na medicina; 2. Desenvolver conhecimentos sobre indicação, riscos, 
manejo prático de habilidades esperadas de um médico; 3. Estabelecer uma conexão entre o teórico e as 
atividades práticas- observacionais desenvolvidas pelos acadêmicos vinculados a Liga de Clínica Médica; 
4. Aprender a identificar pacientes em risco que necessitam de intervenção e interpretar exames 
Comuns e essenciais na prática médica; 5. Estudar casos clínicos e identificar o momento ideal de 
intervenção e indicação de competências médicas.  Coordenador do Projeto:  Professor Hugo Cataud 
Pacheco Pereira. Em votação do Projeto de Ensino aprovado por unanimidade. Quarto  assunto da 
pauta:   Aprovação do Projeto de Ensino: Titulo:  Programa de tutoria no processo ensino-aprendizagem 
em cardiologia durante a graduação médica. Objetivo Geral:  Reduzir as taxas de infrequência nas aulas 
práticas de cardiologia e auxiliar na tarefa de tornar mais homogêneo o aprendizado em cardiologia do 
3º ano refletindo na redução nos índices de desvio-padrão das notas nas atividades práticas.  Objetivo 
Especifico:  Incentivar alunos do curso de medicina a participar de atividades de ensino, contribuindo 
para a formação de novos docentes na área médica. Coordenador do Projeto: Professor Felipe da Silva 
Paulitsch. Em votação do Projeto de Ensino aprovado por unanimidade. Quinto assunto da pauta:  
Aprovação do Projeto de Pesquisa: Titulo: Evolução genômica e fenotípica do mycobacterium 
tuberculosis em casos de recorrência de tuberculose.  Objetivo Geral: Caracterizar as evoluções 
genômica e fenotípica de cepas do Mycobacterium tuberculosis isoladas de pacientes com episódios de 
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recorrência de tuberculose. Justificativa:  O desenvolvimento deste estudo apresentará um panorama da 
recorrência, principalmente em uma população que apresenta altas taxas de confecção  com pacientes 
vivendo com HIV/AIDS no Brasil. Ao definir se a origem da recorrência é causada por reativação 
endógena e por reinfecção exógena e sua associação com características clínicas, epidemiológicas e 
laboratoriais referentes a estes episódios, poderá se abrir uma nova perspectiva no controle da 
Tuberculose. Isto porque, os programas de controle se baseiam que os casos de recorrência sejam 
notificados como relapso, ou seja, conceito que pressupõem ser uma reativação endógena. Ao ser 
apresentadas cientificamente a contribuição da reinfecção nos casos de recorrência, os programas de 
controle também terão que reforçar as condutas preventivas e corretivas para controlar risco de 
exposição ao bacilo que estes indivíduos estão apresentando, principalmente se são PVHA. Este estudo 
também contribuirá cientificamente na compreensão da plasticidade evolutiva do M. tuberculosis ao 
longo dos episódios de reativação, onde poderá se comparar as alterações no genoma de isolados 
isogênicos após o bacilo sofrer variadas pressões seletivas junto ao hospedeiro. Como caráter inovador, 
este estudo integrará o sequenciamento de genoma total aliado à avaliação das variações fenotípicas 
que possam estar implicadas na multiplicação, infecção e persistência intracelular do bacilo após a 
modificação gênica. Estas informações também poderão indicar marcadores genéticos associados a 
determinados comportamentos, a custo biológico e compensatório. Nos casos de reinfecção será 
possível determinar se existem casos de novos episódios com genótipos da mesma família genotípica 
(linhagem) ou somente com outras famílias. Esta informação é extremamente relevante para o 
desenvolvimento de vacinas, principalmente as que se baseiam na atenuação de M. tuberculosis, pois 
elas geralmente são preparadas a partir de uma cepa pertencente a somente uma linhagem podendo 
não ter a mesma eficácia de proteção quando o paciente tem contato com outras linhagens. Com 
potencial de inovação de serviço, será desenvolvida uma metodologia através de uma reação de PCR 
multiplex, para comparar o genótipo do bacilo isolado nos diferentes episódios de TB, podendo 
caracterizar o tipo de recorrência, se é reinfecção ou reativação. Esta informação poderá ser integrada 
ao serviço de rotina diagnóstica para que se possa direcionar a conduta de controle para este paciente. 
Caso seja demonstrada a relevância de identificação de tipo de recorrência, esta inovação poderá atrair a 
indústria de diagnóstico molecular que avança em não somente na detecção, mas também na 
informação de marcadores genéticos que contribuam para compreender a doença. Coordenador do 
Projeto: Professora Andrea Von Groll. Em votação do Projeto de Pesquisa aprovado por unanimidade.  
Sexto assunto da pauta:  Aprovação Projeto de Extensão: Título:  Liga Acadêmica de Clínica Médica - 
LACM/FURG.  Objetivo Geral: A LACM visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão de forma 
integrada e complementar aos conteúdos abordados dentro da disciplina de Clínica Médica.  
Justificativa: A ação de Extensão justifica-se pelo entendimento da necessidade da extensão no estudo 
da Clínica Médica, não bastando o ensino e a pesquisa, aplicada com teoria e prática. A Liga de Clínica 
Médica vivenciará um momento ímpar, sendo a primeira liga relacionada ao tema nessa universidade. 
Esse contexto determina e ratifica a necessidade da Ação de Extensão como parte da proposta 
ementada pela Liga de Clínica Médica. A Extensão como parte do projeto de Liga também pode ser 
justificada pela necessidade de expandir os campos do conhecimento gerado no Ensino e, 
principalmente, na Pesquisa. Não é o mero conhecimento da teoria clínica, mas o saber do indivíduo 
como um todo, desde a maneira como ele se relaciona com o médico até a maneira como vê e se 
relaciona com sua doença, que serão enfocados pela LACM. Em consonância com a Resolução 014/87 do 
Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande, o projeto busca a educação em sua 
plenitude, despertando a criatividade e o espírito crítico, propiciando ao acadêmico estes conhecimentos 
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necessários e humanos, capacitando-o para intervir e buscar a transformação social (buscar a interação 
entre a teoria e a prática). O Projeto Político Pedagógico do Curso de Medicina da Universidade Federal 
de Rio Grande (2006) preconiza a (melhor) formação do profissional médico humanista, crítico e 
reflexivo; capacitado para atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus 
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na 
perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. Visamos levar aos acadêmicos do curso de 
medicina uma maior integração da disciplina de clínica médica a temas pertinentes e atuais para a 
formação de um médico que exerce integralmente seu papel social. Trabalhando não somente aspectos 
técnicos que visam um aprendizado teórico e a prática clínica no processo ensino-aprendizagem da 
clínica médica. Podendo resultar estas atividades em trabalhos de pesquisa sobre os resultados obtidos. 
Dessa forma, o projeto da LACM surge para abordar questões como: o conhecimento e a ética para uma 
boa prática clínica, os benefícios da inserção precoce dos acadêmicos no âmbito da prática médica, 
humanismo, pesquisar e publicar os resultados obtidos disseminando as experiências vividas e os 
conhecimentos produzidos pelo projeto. Por fim, damos destaque à característica fundamental deste 
projeto que é o engajamento dos universitários e docentes, técnicos e demais envolvidos, com a prática 
médica e, mediado por uma relação bidirecional de mútuo desenvolvimento. Além disso, despertar o 
interesse no conhecimento da clínica médica como ferramenta no processo de formação e atuação dos 
profissionais da saúde. Coordenador do Projeto: Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira. Em votação do 
Projeto de Extensão aprovado por unanimidade. Sétimo 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 uma ampla discussão e esclarecimentos do 
aluno Kevin Francisco Durigon Meneghini - Representante Discente da Graduação e integrante da 
Comissão Organizadora do Projeto, referente a data de realização do Projeto. O Senhor Diretor colocou o 
projeto em votação.  Sendo aprovado com recomendação que nos próximos eventos seja encaminhado 
ao Conselho para aprovação antes da realização do evento.  Oitavo assunto da pauta: Aprovação 
Projeto de Extensão: Título:  III Jornada da Disfunção do Assoalho Pélvico Feminino. Objetivo Geral: 
Atualizar os profissionais que atuam nesta área para poder oferecer o de melhor em tratamento às 
pacientes.  Justificativa: As principais disfunções do assoalho pélvico feminino são: incontinência 
urinária, incontinência fecal, prolapso da parede vaginal anterior (cistocele), posterior (retocele) e apical 
(enterocele e prolapso uterino), dispareunia e vaginismo. A exata prevalência desta moléstia não é bem 
estudada, mas só a incontinência urinária pode atingir até 40% na população feminina idosa, o que 
explica a importância deste assunto. Atualizar os profissionais que atuam nesta área para poder oferecer 
o de melhor em tratamento às pacientes é o principal objetivo deste evento, que contam com público 
como estudantes de vários cursos: Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, os médicos, principalmente os 
ginecologistas e urologistas, e também enfermeiros e fisioterapeutas.  Coordenador do Projeto: 
Professor Hsu Yuan Ting. Em votação do Projeto de Extensão aprovado por unanimidade. Nono assunto 
da pauta:  Aprovação Projeto de Extensão: Título: Liga Acadêmica de Cardiologia - LAC/FURG.   Objetivo 
Geral:  A LAC visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada e complementar 
aos conteúdos abordados dentro da disciplina de Clínica Médica, na especialidade de cardiologia.  

mailto:medicina@furg.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG  

FACULDADE DE MEDICINA 

           
 

Campus da Saúde – Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo 
Rua Visconde de Paranaguá, 102 – sala 425 – Centro – Rio Grande / RS – CEP: 96203-900  

 Fone: (53) 3237.4625 
medicina@furg.br 

 
 

 

Objetivo específico:   - congregar acadêmicos do curso médico e profissionais interessados no 
aprendizado e no desenvolvimento técnico-científico na área de cardiologia e especialidades afins; - 
estimular a produção científica e a participação em eventos científicos locais, regionais e nacionais, além 
da realização de estágios extracurriculares e monitorias; - aulas e discussões ministradas por médicos, 
outros profissionais da área da saúde, residentes, acadêmicos, membros da LAC ou convidados; - 
discussões clínicas de casos coordenados por especialistas da área supracitada e/ou residentes a serem 
realizadas semanalmente durante as práticas ambulatoriais e de enfermaria; - realização de cursos, 
palestras, treinamentos, jornadas relacionados às áreas afins; - manter intercâmbio científico e 
associativo com outras escolas médicas; - estímulo à participação de seus membros em estágios nos 
diferentes locais relacionados à área de atuação; - oportunizar aos estudantes ocasiões para 
acompanhar a definição dos diferentes diagnósticos na cardiologia e suas respectivas intervenções; - 
aprender a interpretar os vários exames pertinentes a esta área; - oportunizar o acompanhamento da 
evolução clínica do paciente. Coordenador do Projeto: Professor Felipe da Silva Paulitsch. Em votação do 
Projeto de Extensão aprovado por unanimidade. Décimo assunto da pauta:  Aprovação Projeto de 
Extensão: Título:   Liga do Trauma – FURG.  Objetivo Geral: Os principais objetivos gerais da Liga do 
Trauma FURG são capacitar o aluno com conhecimento teórico sobre a doença trauma e permitir que 
incorporem, gradualmente, habilidades ao vivenciar experiências da prática médica e da enfermagem 
para que tenha maior destreza no atendimento dessas vítimas. Além disso, desenvolver uma adequada 
postura da equipe de saúde, isto é, bom relacionamento médico-enfermagem-paciente, que depende de 
sua formação técnica, ética, humanística e psicológica; possibilitar análise crítica dos procedimentos 
vivenciados; e desenvolver comunicação verbal adequada com os pacientes, familiares e comunidade. 
Despertar nos estudantes a importância da pesquisa para que possamos através dessa orientar e 
direcionar nossas estratégias de saúde para a melhoria no sistema de atendimento e tratamento do 
paciente politraumatizado. Realizar ações que promovam a prevenção e a redução da incidência da 
doença trauma.  Justificativa:  A Liga do Trauma FURG é um programa de extensão que visa 
complementar a formação curricular dos cursos da área da saúde em relação ao manejo da doença 
trauma, a qual é a terceira causa de morte no Brasil, perdendo apenas para as doenças 
cerebrovasculares e neoplásicas. Permite que os alunos adquiram, ainda na academia, conhecimentos 
teóricos sobre o tema e que tenham experiência no atendimento de vítimas de trauma em emergências, 
as quais são os principais locais de trabalho de muitos profissionais recém-formados na área da saúde. 
Possibilita, ainda, através da pesquisa e extensão a criação de novas estratégias de saúde para melhor 
atender doentes que sofreram um trauma agudo e, também, atuação na prevenção dos eventos 
traumáticos. O programa está de acordo com o Plano Nacional de Extensão Universitária, visto que 
abrange a inclusão da dimensão extensionista na formação acadêmica e na construção da aprendizagem, 
promovendo o exercício da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Além disso, busca a 
aproximação da universidade com a sociedade, em uma relação de construção de vivências e 
conhecimentos conjuntos. O Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande (2006) contempla a interdisciplinaridade como uma forma de contribuir para a 
formação de um perfil profissional mais competente e flexível, estabelecendo marcos teóricos e relações 
efetivas que visem a alcançar a unidade e a diversidade do conhecimento. Ainda, conforme o PPP do 
Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (2005), o diálogo interdisciplinar é um 
meio para fomentar a capacitação intelectual dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, 
concretizando-se em uma formação ampla e integrada. Dessa forma, o programa Liga do Trauma FURG 
está em consonância com as novas políticas públicas e é uma importante ferramenta que, através da 
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integração e interação entre acadêmicos de cursos diferentes, permitirá a ampliação do entendimento 
da interdisciplinaridade, do desenvolvimento mútuo e da formação acadêmica pautada em um 
ensinamento teórico-prático. Coordenador do Projeto:  Professor Filipe Geannichini Rodrigues. Em 
votação do Projeto de Extensão aprovado por unanimidade. Décimo primeiro assunto da pauta:  
Aprovação Relatório Final de Atividade 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 possiblidade de aprender e revisar conceitos e aplicabilidades da antibioticoterapia e de 
microbiologia que interferem na pratica diária. Serão desenvolvidas atividades teórico-práticas mensais, 
conforme a disponibilidade dos professores palestrantes, com um total de 20 horas, nas quais haverá 
aula teórica seguida da discussão de caso clínico. Objetiva-se auxiliar os estudantes ainda antes do 
internato médico e no próprio internato, proporcionando uma prática de estágio mais segura e 
capacidade de refletir sobre o melhor tratamento para cada paciente. Coordenador do Projeto:  
Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira. Em votação do Relatório Final do Projeto de Extensão aprovado 
por unanimidade. Décimo Segundo assunto da pauta:  Aprovação Relatório Final de Atividade de 
Extensão: Título: Liga Acadêmica de Anestesiologia e Dor (LAAD). Resumo da Proposta:  A LAAD FURG é 
uma atividade criada a partir da iniciativa de acadêmicos do Curso de Medicina da FURG, sob a 
orientação e coordenação de Andrea Fogaça Soubhia. Deste modo a LAAD surge para se de ferramentas 
e técnicas da Anestesiologia, contribuindo para que o discente olhe a grade foto e todas as nuances que 
essa enquadra do paciente, do processo do adoecer e do manejo da dor e visa proporcionar aos alunos o 
conhecimento mais aprofundado sobre a epidemiologia, fisiopatologia e manejo da dor, além do estudo 
da Anestesiologia em seus mais diversos aspectos, principalmente no que se refere à interação com as 
demais especialidades médicas e aos procedimentos técnicos realizados pelos médicos anestesiologistas.  
Por meio de aulas teóricas e práticas, será viabilizada ao aluno a oportunidade de vivenciar e aprender 
amis sobre a Anestesiologia, acrescentando na sua formação. Dessa forma, a Liga de Anestesiologia e 
Dor se apresenta como uma importante ferramenta na carreira desse aluno na medida em que ampliará 
sua capacidade teórica e técnica, além de aproximar os alunos dessa especialidade e auxiliar na escolha 
de sua residência. Destarte, a LAAD efetivará através do tripé ensino, pesquisa e extensão a aproximação 
da academia, não somente dos serviços públicos de saúde, mas também, da realidade do paciente e da 
equipe muldidisciplinar. Coordenador do Projeto:  Professora Andrea Fogaça Soubhia. Em votação do 
Relatório Final do Projeto de Extensão aprovado por unanimidade. Décimo terceiro assunto da pauta:  
Aprovação Relatório Final de Atividade de Extensão: Título: Liga de Dermatologia - LiDer / FURG – 
2017 – Resumo da Proposta: A Liga de Dermatologia da Universidade Federal do Rio Grande 
(LiDer/FURG) trabalhará conteúdos fundamentais para a consolidação e o aprimoramento da formação 
dos profissionais da área da saúde, em especial a dermatologia. A inter/transfisciplinaridade será o 
balizador das atividades efetivadas por esta instituição de modo a proporcionar a formação a formação 
de um profissional humanizado, ético e idôneo. A LiDer realizará encontros para discussão teórica de 
temas acerca da clínica dermatológica, buscando associá-los às várias situações do cotidiano profissional 
da área da saúde, terão aulas teóricas com enfoques pedagógicos, éticos, humanizadores, de modo a 
contribuir para ampliação da capacidade de entendimento da totalidade do que é ser humano. Além 
disso, serão propostas atividades práticas que proporcionem a ampliação e aplicabilidade do saber 
clínico dermatológico contribuindo para o aperfeiçoamento das práticas diagnósticas e terapêuticas 
destes profissionais. Destaca-se também a contribuição que a LiDer/FURG dará à população da cidade de 
Rio Grande e região, pois proporcionará atendimento dermatológico gratuito e de qualidade, uma vez 
que será realizado no Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Junior, vinculado à FURG e sob 
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orientação e supervisão de profissionais qualificados.   Coordenador do Projeto:  Professor Fabio Cunha 
de Andrade. Em votação do Relatório Final do Projeto de Extensão aprovado por unanimidade. Décimo 
quarto assunto da pauta Aprovação Relatório Final de Atividade de Extensão: Título: Recrutas da 
Alegria: Promoção da saúde no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande – Resumo 
da Proposta: O Programa Recrutas da Alegria, desenvolvido pelos Cursos da Área de Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande, surgiu como ação de extensão, pela necessidade de formar 
profissionais humanistas e promotores da saúde integral. O objetivo central é melhorar o ambiente 
hospitalar para pacientes e equipes de trabalho do Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Junior (HU), 
aliado ao desenvolvimento de um profissional mais humanizado e capaz de trabalhar 
interdisciplinarmente. As atividades desta proposta complementar-se-ão na tríade ensino, pesquisa e 
extensão, proporcionando benefícios para academia e comunidade.  O Programa estrutura-se em três 
eixos de atuação: 1) Recrutas em Formação – encontros quinzenais de formação e auto formação dos 
extensionistas,  qualificando a abordagem junto ao público; 2) Recrutas em Ação – atividade realizadas 
no HU, nas quais os extensionistas irão se caracterizar como clwns e realizar trabalhos lúdicos, 
proporcionando amparo e alívio das ansiedades geradas pelo ambiente hospitalar; 3) Recrutas e a 
Produção do Conhecimento – trabalho permanente de pesquisa-ação, a partir da interação com o 
público, gerando novos conhecimento e práticas  em saúde. A articulação destas ações constitui 
motivação ao aprendizado e ao cuido saúde, evidenciando a importância da relação de respeito e afeto 
que deve orientar a relação profissional-paciente. Assim, atende à necessidade de humanização dos 
profissionais e para a comunidade traz o benefício da promoção da saúde física e mental dos pacientes, 
acompanhantes e equipes hospitalares.  Coordenador do Projeto: Professora Marilice Magroski Gomes 
da Costa. Em votação do Relatório Final do Projeto de Extensão aprovado por unanimidade. Décimo 
quinto assunto da pauta:  Assuntos Gerais:  1) Solicitação da Santa Casa:  O Professor Obirajara informa 
que no mês de fevereiro participou de reunião no Gabinete da Magnifica Reitora: Professora  Drª Cleuza 
Sobral Dias, com a participação da Superintendente do Hospital Universitário: Professora Drª Sandra 
Crippa Brandão, o Gerente de Atenção à Saúde: Dr. Rodrigo Jacobi Terlan,  Diretor Administrativo da 
Santa Casa do Rio Grande, Presidente da Câmara de Vereadores e o Secretário de Saúde do Município do 
Rio Grande:  Senhor Maicon de Barros Lemos: Tendo com pauta solicitação da Santa Casa do Rio Grande. 
Atendimento da urgência e emergência da Cardiologia da Santa Casa, a solicitação baseasse na 
ampliação do Convênio FURG e Santa Casa, houve uma discussão a gerencia da EBSERH concluiu não ter 
condições de atender à solicitação. Após uma ampla discussão o Conselho da Faculdade de Medicina, 
após analisar as avalições realizadas pela Coordenação do Curso, Área de Clínica Médica e proposição do 
Professor Filipe da Silva Paulitsch, conclui que, neste momento, não há como atender à solicitação da 
Direção da Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, quanto ao aumento de número de 
estudantes e preceptores no Serviço de Emergência do Hospital de Cardiologia, no entanto, propõe 
contribuir com maior número de estudantes e mais um preceptor no Setor de Enfermaria da Cardiologia, 
de acordo com proposta do Prof. Filipe da Silva Paulitsch.  2)  A Professora Lulie fala que participou de 
reunião com a Professora Marilice Magroski Gomes da Costa - Gerente de Ensino e Pesquisa/EBSERH e a 
Servidora Camila.  E estas reuniões serão realizadas mensalmente, recebemos da GEP tabelas para serem 
preenchidas com mapeamento das disciplinas com atividades práticas, planilhas detalhadas com várias 
informações. A Professora Lulie fala que vamos encaminhar a todos os, Coordenadores de Disciplinas e 
Coordenadores dos Programas de Residência, para serem preenchidas após retornar para FAMED, para 
que possamos visualizar e dimensionar das atividades da FAMED dentro do Hospital Universitário.  3) A 
Professora Lulie fala da sua preocupação com a situação referente ao bem-estar psicológico dos nossos 
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alunos. A Professora Lulie informa que o assunto está sendo pauta de reuniões com a Reitora e as Pró-
reitoras. O Professor Lucas Neiva, Coordenador do Centro Psicológico da FURG procurou a Direção 
informando que várias atividades estão sendo realizadas na FURG, na próxima semana será realizada a 
palestra: "Bem-estar psicológico e os desafios da vida universitária". O evento será realizado no dia 11 de 
abril, às 18h, no auditório da Área Acadêmica do Campus da Saúde. O Professor Obirajara fala que já 
conversou com a Professora Lucia – Pró-Reitora da PROGEP que levará o assunto para Reitoria de que 
forma podemos fazer um atendimento aos alunos da Área da Saúde Medicina e Enfermagem. 4)  O 
Professor Bira lembra o termino no próximo dia 15 de abril da Pesquisa de autoavaliação institucional 
2018, para o período 2019/2022. Salienta a importância da participação de todos e principalmente 
incentivar os alunos participar da pesquisa.  5) A Professora Lulie fala do contato com a Professora Carla 
de Felippe, responsável do Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas da FURG (NEAI), que assessora as ações 
inclusivas da FURG, e informa que o NEAI se fara presente na Faculdade de Medicina.  Os atendimentos 
serão destinados a professores e alunos do curso de Medicina, posteriormente divulgaremos local e dias 
dos atendimentos.  O Professor Obirajara informa que ingressaram no Curso de Medicina dez alunos 
com diferentes deficiências e salienta que qualquer dificuldade verificada com o aluno o Professor 
poderá entrar em contato com NEAI, para acompanhamento necessário.  6) O Professor Obirajara 
informa que no período de 16 a 25 de abril, a Direção da Faculdade de Medicina estará sob a 
responsabilidade da Professora Lulie por motivo de seu afastamento por motivo de Licença para 
acompanhar familiar enfermo.  7)  O Professor Obirajara informa que foi publicado o relatório da 
avaliação in loco do curso de Medicina, realizado nos dias 19 e 20 do mês de março. Obtivemos Conceito 
final 4, contudo, em vários aspectos o Curso obteve conceito 5. E parabeniza e agradece a todos os 
envolvidos, pois o conceito obtido é resultado das ações de toda a Comunidade Acadêmica. Não 
havendo mais nada a tratar, às doze horas e quinze 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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