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Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoitos, às onze horas e nove minutos reuniu-
se extraordinariamente, na sala de reuniões da FAMED, o Conselho da Faculdade de Medicina, sob a 
presidência da Professora Dr.ª Lulie Rosane Odeh Susin, Diretora em exercício da Faculdade de 
Medicina, contando com as presenças dos conselheiros:  professora Carla Vitola Gonçalves 
(Coordenadora do Curso de Medicina),  professor Flávio Manoel Rodrigues da Silva Junior (Coordenador 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde Suplente), professora Fabiane Aguiar dos Anjos 
Gatti (Coordenadora Docente da Área Interdisciplinar de Ciências Biomédicas),   professor Claudio Moss 
da Silva (Coordenador Docente da Área de Clínica Médica),   professor Hsu Yuan Ting  (Coordenador 
Docente da Área de Cirurgia), professora Simone de Menezes Karam (Coordenadora Docente da Área 
de Pediatria), professor Sandro Schreiber de Oliveira (Coordenador Docente da Área de População e 
Saúde), Márcia da Graça Marques Medeiros (Representante dos Técnicos Administrativos em 
Educação), Ana Barbara Scholante Silva (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação - 
Suplente), Rhariel da Paz Maciel Santos (Representantes Discente da Graduação – Suplente) e Ana Julia 
Reis (Representante Discente da Pós-Graduação). Justificadas as ausências dos professores Obirajara 
Rodrigues (Diretor da Faculdade de Medicina), Juraci Almeida Cesar  (Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Saúde Pública- Suplente) e Arnildo Agostinho  Hackenhaar (Coordenador Docente da 
Área Ginecologia e Obstetrícia – Suplente). Ao iniciar a reunião, a Senhora presidente agradece a 
presença de todos os Conselheiros. Na sequência, a Senhora Diretora colocou em discussão o assunto 
da pauta: Recurso encaminhado pela Professora Alexandra Medeiros Souza de Freitas, referente à 
decisão do Conselho ao seu pedido de alteração de regime de trabalho. A professora Lulie relatou que 
em 19 de abril, a Direção da Faculdade de Medicina recebeu o Processo n.º 26116.000881/2018-02, 
reencaminhado pelo Magnifico Reitor em exercício, Professor Danilo Giroldo, para que a Direção da 
Faculdade de Medicina manifeste expressamente a decisão de analisar ou não o recurso apresentado 
pela professora Alexandra às fls. 43 a 49, para que, posteriormente, se necessário, sejam 
providenciados os trâmites do recurso nos Conselhos Superiores. Pelo exposto, a professora justificou a 
convocação para a presente reunião extraordinária. A professora Lulie expôs que as professoras 
Alexandra e Regina solicitaram autorização para participação na reunião, com o objetivo de prestar os 
esclarecimentos adicionais. Em consulta aos membros do conselho presentes, foi aprovada a 
participação das professoras. Em seguida, a professora Lulie chamou as professoras Alexandra e Regina 
para participarem da reunião. Com a palavra, o professor Cláudio sugeriu que fosse realizada a leitura 
do recurso apresentado pela professora Alexandra, pois talvez pela urgência da convocação, nem todos 
os conselheiros conseguiram ler o documento em tempo hábil para melhor discussão. Os membros 
presentes apoiaram a sugestão do professor Cláudio e a professora Lulie passou à leitura do recurso, no 
qual a professora Alexandra fez uma exposição de motivos para o pedido de reconsideração da decisão 
do Conselho da FaMed e o acolhimento de sua solicitação de redução de regime de trabalho como 
docente da Faculdade de Medicina para ocupar cargo de médico patologista no qual foi aprovada no 
concurso do HU – FURG - EBSERH. A professora Lulie leu no documento que a professora Alexandra 
salientou que a situação foi discutida entre os colegas docentes da área de Patologia, demonstrando 
que a redução de sua carga horária não acarretará prejuízo para as atividades letivas, razão pela qual a 
professora insiste em solicitar a reconsideração deste Conselho. A professora Lulie encerrou a leitura, 
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abrindo espaço para as considerações das professoras Alexandra e Regina. Com a palavra, a professora 
Alexandra agradeceu a oportunidade, justificando sua motivação em razão de fato novo, sendo este a 
realização de novas conversas com os demais docentes do setor de patologia após a ata 03/2018 do 
Conselho da FaMed, na qual foi exposta que a redução do regime de trabalho poderia trazer prejuízo 
para a disciplina de patologia. A professora Alexandra relatou que houve um acordo entre os três 
docentes do setor de patologia, com um arranjo das atividades da disciplina. Além disso, a professora 
Alexandra relatou que foi exposto à Direção da FaMed que não haveria prejuízos para a disciplina de 
patologia. Seguindo seu relato, a professora Alexandra expôs que outro motivo é o tratamento 
igualitário, uma vez que no entendimento da lei o servidor tem direito à isonomia e impessoalidade, 
lembrando de que a FaMed ao longo dos anos aprovou diversos processos de alteração de regime de 
trabalho, seja para aumento ou redução de carga horária, independentemente da situação de cargo ou 
prejuízo para a unidade, causando estranheza a recusa ao seu pedido. A professora Alexandra 
reafirmou que não haverá prejuízo para a disciplina de patologia, pois suas atividades serão mantidas 
por outra docente, própria do setor de patologia.  Ademais, a professora Alexandra informou que a 
atividade a ser desenvolvida por ela no cargo do HU-FURG-EBSERH será desenvolvida no mesmo setor 
no qual atua, diferentemente de pleito semelhante ao seu no qual o docente iria assumir cargo para 
atuar em outra cidade (Processo m.º 23116.006193/2017-67). A professora Alexandra finalizou sua fala 
destacando a importância da FaMed no interesse na manutenção do seu corpo docente, com a 
preservação de seus docentes qualificados, bem como o incentivo ao funcionamento do Laboratório de 
Patologia, favorecendo a FaMed como um todo. Com a palavra, a professora Regina expôs que na 
última reunião do Conselho da FaMed houve algumas dúvidas em relação à sua aposentadoria, 
informando que completou o tempo desde 2009. A professora Regina justificou que solicitou a 
participação nesta reunião para solicitar que o Conselho da FaMed tenha um olhar diferente a esta 
situação e a de futuros professores, pois considera extremamente importante ter um docente atuando 
dentro do HU-FURG-EBSERH, uma vez que o professor tem outro olhar para o aluno, diferente do 
técnico que quer cumprir suas demandas, mas não tem a mesma visão de um docente. A professora 
Regina comentou que os casos que merecem ser publicados pelos professores, quando necessário o 
diagnostico patológico, os nomes nas publicações são de profissionais patologistas de um laboratório 
externo, não havendo registro de professores da patologia para que isso conte para a faculdade. A 
professora Regina expôs que se a professora Alexandra precisar optar por um cargo ou outro, ela sairá 
da docência, destacando que a professora Alexandra tem formação especifica na área de patologia e se 
ela se exonerar, a perda para a unidade vai ser muito maior do que a concessão das 20h. Além disso, a 
professora Regina informou que o Laboratório de Patologia foi reequipado na gestão da professora 
Isabel como diretora da FaMed, e a EBSERH contratou mais dois técnicos patologistas, com a 
possibilidade da professora Alexandra exercer suas atividades como patologista neste laboratório que 
tem a chance de voltar seu funcionamento, em conjunto com o HU-FURG-EBSERH. Finalizando sua fala, 
a professora Regina agradeceu a aprovação de sua participação na reunião e solicitou que o pedido de 
redução de regime de trabalho da professora Alexandra seja reconsiderado. Às 11h44, as professoras 
Regina e Alexandra agradeceram e se retiraram da reunião. Retomando a palavra, a professora Lulie 
informou que a professora Alexandra disse que tem o prazo para dar andamento ao processo até o dia 
30 de abril, mas com foi decretada a suspensão das atividades na Universidade no dia 30 devido ao 
feriado do dia 1º de maio, o processo deverá ser encaminhado até esta sexta-feira, razão pela qual a 
presente ata será aprovada ao final da reunião. Com a palavra, a professora Fabiane expôs que há uma 
discussão antiga a respeito do funcionamento do laboratório de patologia, desde o tempo do 
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departamento de patologia, em seguida as análises começaram a ser encaminhadas para laboratórios 
externos e a professora questiona porque agora viram que este laboratório é importante para a 
pesquisa, ensino e extensão. A professora Carla expôs que quando a professora Alexandra comparou 
sua solicitação com as realizadas anteriormente por outras áreas que tiveram suas solicitações 
deferidas, não se atentou para o fato de tratar-se de casos diferentes, pois eram áreas grandes, com 
muitos professores que poderiam assumir tranquilamente as atividades do professor que teve o seu 
regime de trabalho alterado. A professora Carla salientou que não tem nada pessoal contra a professora 
Alexandra, sendo a sua posição tomada pensando a longo prazo, pois a professora Regina não 
desenvolverá suas atividades a tão longo prazo na FaMed. A professora Carla expressou que pensa 
como Coordenadora de Curso e quando a professora Regina se aposentar, o Curso de Medicina deve 
contar com o comprometimento dos demais professores da patologia em assumir as atividades da 
professora Regina até que haja novo concurso. Ademais, a professora Carla atentou para o fato de 
sendo revisto o pedido, em alguma dificuldade de saúde ou pessoal, os demais docentes da patologia 
deverão cumprir toda a demanda das atividades em andamento, e caso ocorra algum imprevisto, os 
alunos irão cobrar providencias da Coordenação de Curso. A professora Carla finalizou sua fala dizendo 
que se trata de apenas três docentes no setor de patologia, sendo totalmente favorável ao Laboratório 
de Patologia, pois seria muito bom para o ensino, pesquisa e extensão, mas é uma situação temerosa. 
Retomando a palavra, professora Lulie corrobora com a fala da professora Carla, destacando que o 
setor de Patologia ministra aulas para os cursos de Medicina, Enfermagem e Física Médica. A professora 
Lulie informou que em conversa com o Professor Obirajara, foram apresentadas algumas 
considerações. Primeiramente, expôs que as decisões anteriores de alteração de regime de trabalho 
foram tomadas sobre as especificidades e o Setor de Patologia está inserido na Área de Clínica Médica, 
mas possui apenas três professores. Além disso, considerou-se que as decisões anteriores foram 
tomadas vendo a possibilidade de demais professores assumirem as atividades do professor cujo 
regime de trabalho foi reduzido. A professora Lulie comentou que o professor Obirajara participou de 
uma segunda reunião com a Magnífica Reitora, Professora Dr.ª Cleuza Maria Sobral Dias, na qual foi 
informado, após consulta à PROGEP, que a redução do regime de trabalho da professora Alexandra não 
acarretará prejuízo ao Quadro de Equivalente Docente da Faculdade de Medicina. Na mesma reunião, a 
Magnífica Reitora expôs que entende a dificuldade da FaMed em tomar decisões frente a tais 
solicitações de liberação, mas destacou sua preocupação entre a relação do HU-FURG-EBSERH com a 
academia e que percebe que a maior interação é ter docentes atuando no HU-FURG-EBSERH. A 
professora Lulie informou que o professor Obirajara relatou que a Magnífica Reitora sugeriu que a 
Direção da FaMed se reúna com os Diretores da UFPEL e UFSM, que são universidades com mais tempo 
de adesão à EBSERH, para saber como é realizada esta interação entre a universidade e a EBSERH. A 
professora Lulie comentou que o fato da professora Alexandra não ser contratada pela EBSERH não a 
impede de atuar com assistência para o hospital com o serviço de diagnóstico, pois vários docentes já o 
fazem. A professora Lulie salientou que a EBSERH tem uma demanda de produtividade para que metas 
sejam atingidas. A professora Lulie expôs que nesta conversa com o professor Obirajara, este informou 
que quando não puder dar aula por questões administrativas, a professora Regina já deixou acertado 
com ele que assumirá as suas aulas. A professora Lulie expôs que a Direção da FaMed considera que a 
preocupação é a médio e longo prazo. Com a palavra, o professor Claudio disse que em relação ao 
parecer da Área de CLÍNICA MÉDICA, este foi favorável à redução do regime de trabalho da professora 
Alexandra, embora a decisão não tenha sido unânime. O professor Cláudio comentou que entre os 
membros do Setor da Patologia presentes, dois docentes votaram favoráveis à redução e um docente 
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contra. O professor Cláudio destacou que a patologia embora seja uma subárea pequena dentro da 
Área de Clínica Médica, possui extrema importância para a FaMed. Ponderou entre as possibilidades de 
concessão ou não, observando os riscos inerentes à essa decisão. Considerou a possibilidade de 
perdermos a professora Alexandra, a qual tem uma formação totalmente direcionada para a patologia. 
Uma decisão contrária poderia antecipar grandes dificuldades à FAMED pois o mercado na área é 
extremamente escasso, assim como já ocorre em outras especialidades em que há dificuldade de 
reposição. O professor ressalta que a patologia é um setor que foi se desgastando ao longo do tempo; 
já possuiu um programa de residência médica em anatomia patológica que foi ativo por muitos anos 
bem como perdeu professores capacitados. Comenta que gostaria de que a patologia voltasse a crescer, 
agregando profissionais e maior resolubilidade dos seus serviços. Por fim, o professor Cláudio expôs que 
em relação a manifestação da Magnífica Reitora sobre consultar outras universidades, à FaMed não se 
aplica neste momento, talvez para uma oportunidade futura, pois necessitamos tomar uma decisão 
hoje, concordando ou não com a redução do regime de trabalho da professora Alexandra. Retomando a 
palavra, a professora Lulie expôs que como Conselho, devemos pensar a médio e longo prazo na 
unidade. A opção de fazer ou não pesquisa e assistência é uma decisão do docente e que é vista 
positivamente pela unidade quando ocorre. A professora Carla expôs que o entendimento passado pelo 
recurso é de que foi apresentada uma proposta de que a patologia funcionará com ensino e pesquisa e 
extensão. A professora Lulie informou que a demanda do HU-FURG-EBSERH para o Serviço de Patologia 
não será plenamente atendida com o ingresso da Professora Alexandra no quadro de servidores do HU-
EBSERH, que continuará precisando do atendimento de um laboratório externo. Em seguida, a 
professora Lulie abriu o assunto para votação. Após votação, foram computados dois votos favoráveis 
ao recurso do pedido de redução do regime de trabalho da professora Alexandra, nove votos contrários 
ao recurso e uma abstenção. Pelo exposto, o parecer do Conselho da FaMed concluiu pelo 
indeferimento do recurso do pedido para a redução do regime de trabalho da Professora Alexandra. 
Após ser lida e aprovada a presente ata, não havendo mais nada a tratar, às       treze          horas e           
seis      minutos encerrou-se a Reunião Extraordinária do Conselho da FAMED. A presente ata será 
lavrada e assinada pela Senhora Presidente e pela secretária Márcia Medeiros, que secretariou a 
reunião.  
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