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                                 ATA 09/2018 
 

Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos reuniu-se 
eordinariamente, 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),  Claudio Moss da Silva (Coordenador Docente da Área de Clínica 
Médica),  Miguel Ângelo Martins de Castro Junior (Coordenador Docente da Área de Cirurgia – Suplente),  
Simone de Menezes Karam (Coordenadora Docente da Área de Pediatria), Sandro Schreiber de Oliveira 
(Coordenador Docente da Área de População e Saúde),  Juraci Almeida Cesar (Coordenador 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 dos Santos (Representante Discente da Graduação – Suplente) e  Caroline 
Busatto (Representante Discente da Pós-Graduação - Suplente).  Justificaram ausência: 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), Ari Gonçalves Lima 
(Coordenadora Docente da Área de Ginecologia e Obstetrícia) e Milene Pinto Costa (Coordenadora da 
Residência Médica).  Ao iniciar a reunião o senhor presidente agradece a presença de todos os colocou em 
discussão o assunto da pauta como segue: Primeiro assunto da pauta: Aprovação da Ata: 08/2018 da reunião 
extraordinária realizada em 06/06/2018. 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 08/2018 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
Segundo assunto da pauta:  Aprovação do Projeto de Pesquisa -  Titulo:  Estudo comparativo do 
metabolismo glicídico em pacientes pré diabéticos e diabéticos, com hepatopatia crônica por VHC, pré e pós 
tratamento antiviral e com obtenção de resposta virológica sustentada. Objetivo da Proposta:  Comparar o 
metabolismo glicídico nos pacientes pré diabéticos e diabéticos, com hepatopatia crônica por VHC, pré e pós 
tratamento antiviral que obtiveram resposta virológica sustentada. Objetivo Específico:  Avaliar a relação do 
grau de fibrose com o metabolismo glicídico; Avaliar a relação do genótipo com o metabolismo glicídico. 
Coordenadora do Projeto: Professora Juceli Marcia Hendges Sparvoli. Em votação da aprovação do Projeto 
de Pesquisa, aprovado por unanimidade. Terceiro assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa -  
Titulo: Estudo do Mecanismo de Efluxo e seus Inibidores em Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium 
abscessos.  Objetivo da Proposta:  Avaliar o mecanismo de efluxo e seus inibidores em Mycobacterium 
tuberculosis e Mycobacterium abscessos. Objetivo Específico: 1. Identificar fenômenos epistáticos 
relacionados a manutenção do fitness em cepas de M. tuberculosis resistentes aos antibióticos, 
particularmente nas estirpes com sobre expressão de genes de efluxo; 2. Avaliar a expressão de genes 
previamente caracterizados como codificadores bombas de efluxo em M. tuberculosis (Rv1258c, Rv1410c, 
operon iniAB, Rv0194, Rv1634, Rv2459, Rv2846c (EfpA), DrrABC, Rv2686c-Rv2687c-Rv2688c, mmpL, jefA,) e 
o regulador de expressão gênica whib7 em cepas de M. tuberculosis sensíveis resistentes aos antibióticos; 3. 
Avaliar mutantes Rv1258c (sobre-expressando, selvagem e knock-out) de M. tuberculosis quanto ao 
fitness/custo biológico, em condições extra e intra macrofágicas; 4. Avaliar o papel do efluxo na resistência 
intrínseca aos antibióticos observados em M. abscessus; 5. Identificar, in silico, genes que provavelmente 
codificam bombas de efluxo em M. abscessus, avaliar in vitro e in-macrófago atividade do efluxo e a 
expressão de genes relacionados ao efluxo; 6. Identificar compostos que possam atuar como inibidores do 
efluxo em M. tuberculosis e M. abscessus; 7. Formação de recursos humanos e produtividade Acadêmica; 8. 
Internacionalização da pós-graduação.  Coordenador do Projeto: Professor Pedro Eduardo Almeida da Silva. 
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Quarto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa -  Titulo: Bioprospecção de produtos naturais 
e sintéticos bioativos com ação antimicrobiana. Objetivo da Proposta: Bioprospecção de produtos naturais e 
sintéticos bioativos com ação antimicrobiana. Objetivo Específico: * estabelecer uma coleção de compostos 
bioativos derivados de extratos e metabólitos secundários originários de produtos naturais e compostos de 
síntese; * Identificar a bioatividade destes compostos frente a diferentes patógenos microbianos de 
importância clínica (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Acinetobacter baumannii, Mycobacterium spp.); * Identificar a 
atividade antimicrobiana destes compostos frente a cepas sensíveis e resistentes aos fármacos do 
tratamento das doenças infecciosas em questão; * Identificar a concentração mínima inibitória destes 
compostos e sua ação frente a esses patógenos; * Determinar a citotoxicidade dos bioativos frente a células 
animais isoladas; * Identificar a capacidade antimicrobiana destes compostos per se e sua interação com 
outras moléculas a fim de maximizar sua atividade; * Gerar qualificação profissional e científica para os 
grupos de pesquisa envolvidos, através do envolvimento de alunos dos mais diversos níveis de escolaridade, 
dando suporte técnico-científico para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e crescimento 
profissional. Coordenadora do Projeto:  Professora Daniela Fernandes Ramos Soares.  Em votação da 
aprovação do Projeto de Pesquisa, aprovado por unanimidade. Quinto Assunto da Pauta:  Aprovação do 
Projeto de Pesquisa - Titulo:  Modalidades terapêuticas da bronquiolite aguda: uma síntese integrada de 
evidências dos estudos pré-clínicos e clínicos. Objetivo Geral:  Realizar uma revisão sistemática integrada dos 
estudos pré-clínicos e clínicos sobre bronquiolite viral aguda em lactentes. Objetivo Especifico: - Investigar 
os possíveis mecanismos envolvidos na patogenia da bronquiolite aguda que podem ajudar a estabelecer as 
bases teóricas das modalidades terapêuticas - Avaliar os efeitos das intervenções existentes para bronquiolite 
aguda em animais de laboratório e seres humanos - Identificar os "gaps", as concordâncias e as 
desconcordâncias entre estudos pré-clínicos e clínicos sobre bronquiolite aguda  - Buscar novas modalidades 
terapêuticas promissoras para bronquiolite aguda.  Coordenador do Projeto:  Professor Linjie Zhang. Em 
votação da aprovação do Projeto de Pesquisa, aprovado por unanimidade. Sexto Assunto da Pauta:  
Aprovação do Projeto de Pesquisa - Titulo:  Estudo in vitro das propriedades antifúngicas do disseleneto de 
difenila sobre isolados clínicos de Cryptococcus neoformans e sua ação obre fatores de virulência do 
microrganismo. Objetivo Geral:  Avaliar a atividade in vitro do disseleneto de difenila, de forma isolada e 
sinérgica com antifúngicos de uso comum na rotina hospitalar frente a isolados clínicos de Cryptococcus 
neoformans, bem como avaliar a ação deste composto sobre fatores de virulência do fungo e sobre bombas 
de efluxo. - Objetivo Especifico: - Determinar as Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM50 e CIM90), e 
Concentrações Fungicida Mínimas (CFM50 e CFM90) do disseleneto de difenila frente aos isolados clínicos 
de Cryptococcus neoformans; - Avaliar a interação in vitro deste composto com Anfotericina B e Fluconazol; 
- Avaliar efeito do disseleneto de difenila sobre fatores de virulência do microrganismo; - Avaliar a atividade 
do disseleneto de difenila como inibidor de Bomba de Efluxo, relacionadas a resistência em Cryptococcus 
neoformans. Coordenadora do Projeto:  Professora Melissa Orzechowski Xavier. Em votação da aprovação 
do Projeto de Pesquisa, aprovado por unanimidade. Sétimo Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de 
Extensão - Titulo:  Plantões no Hospital Universitário Miguel Riet Correa Jr. HU/FURG e no Hospital da Santa 
Casa de Misericórdia de Rio Grande pela Liga Acadêmica de Clínica Médica - LACM/FURG.  Objetivo Geral: A 
LACM tem com os plantões no HU e na Santa Casa o objetivo de aumentar a vivência prática dos alunos 
membros da liga, que acompanharão a rotina dos médicos, residentes e acadêmicos na enfermaria, UTI e 
emergência respectivamente. Acreditamos que a prática, desde os primeiros anos do curso, é fundamental 
para a capacitação futuro médico em formação. Objetivo específico: Associara os conhecimentos teóricos e 
práticos a experiência médica.  Coordenador do Projeto:  Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira. Em 
votação da aprovação do Projeto de Extensão, aprovado por unanimidade. Oitavo Assunto da Pauta:  
Aprovação do Projeto de Extensão - Titulo:  III Simpósio Sulriograndense HIV/Aids e 1ª Jornada Riograndina 
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de Infectologia. Objetivo Geral:  III Simpósio Sulriograndense HIV/Aids e 1ª Jornada Riograndina de 
Infectologia. Objetivo específico: - Atualização em: - infecção pelo HIV. - infecções hospitalares. - infecção em 
órteses e próteses. – tuberculose. – arboviroses. Coordenadora do Projeto: Professora Jussara Maria Silveira. 
Em votação da aprovação do Projeto de Extensão, aprovado por unanimidade. Nono Assunto da Pauta:  
Aprovação do Projeto de Extensão - Titulo:  Recrutas da Alegria: promoção da saúde no Hospital 
Universitário da Universidade Federal do Rio Grande. Objetivo Geral:  O Programa Recrutas da Alegria visa a 
promoção da saúde física e mental das pacientes internados em enfermarias do HU – FURG e do Hospital de 
Cardiologia da A. C. Santa Casa do Rio Grande e seus pensionatos de idosos, ao mesmo tempo em que busca 
a formação de profissionais mais humanos e preparados para lidar não só de forma técnica, mas também de 
forma acolhedora, cuidando o ser humano de forma acolhedora, cuidando o ser humano de forma integral. 
Objetivo Específico:  1. Promover o senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania; 2. 
Construir para a formação de profissionais comunicativos com o paciente e capacitados para trabalhar em 
equipes interdisciplinares; 3. Integrar acadêmicos sensibilizados para uma formação humanista e reflexiva; 
4.  Criar um novo espaço para realizar ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde no ambiente 
hospitalar e em casas de repouso de idosos; 5. Desenvolver atividades interdisciplinares envolvendo médicos, 
enfermeiros, psicólogos, artistas circenses e musicistas; 6. Confeccionar livro de memórias a partir de relatos 
de participantes do programa. Coordenadora do Projeto: Professora Marilice Magroski Gomes da Costa.  Em 
votação da aprovação do Projeto de Extensão, aprovado por unanimidade.  Décimo Assunto da Pauta:  
Aprovação do Projeto de Extensão - Titulo:   Liga Acadêmica de Endocrinologia.  Objetivo Geral:  Expandir a 
divulgação do conhecimento científico em Endocrinologia durante a formação acadêmica, assim como na 
educação continuada aos profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde. Objetivo Específico:  1. 
Aprimorar os conhecimentos dos alunos participantes acerca das doenças da área da endocrinóloga: 
epidemiologia, etiopatogenia, fatores de risco, manifestações clínicas, diagnóstico, complicações, 
comorbidades, tratamento e prevenção das complicações. 2. Promover atividades práticas aos ligantes no 
atendimento à população junto ao Centro Integrado de Diabetes Ala Azul do HU Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. 3. 
Realizar atividades teóricas entre ligantes e interessados, com o intuito de ampliar os conhecimentos sobre 
fisiologia endócrina e metabolismo humano. 4. Obter dados para pesquisas epidemiológicas, com o propósito 
de engrandecer os conhecimentos dos acadêmicos, dos profissionais da saúde e da comunidade. 5. 
Desenvolver atividades de promoção e prevenção à saúde. 6. Realizar estudos e apresentação de casos 
clínicos. 7. Elaborar atividades que englobem todas as faixas etárias. 8. Produzir trabalhos de conscientização 
da população em relação as desordens endócrinometabólicas. 9. Formular projetos de pesquisa e extensão 
tendo em vista a apresentação em jornadas, simpósios e congressos. 10. Efetuar projetos de extensão nas 
escolas de Rio Grande RS, em atenção ao sobrepeso. Coordenadora do Projeto: Professora Margaret dos 
Santos Medeiros. Em votação da aprovação do Projeto de Extensão, aprovado por unanimidade.  Décimo 
Primeiro Assunto da Pauta:  Aprovação do Relatório Final do Projeto de Extensão:  Titulo:  Plantões no 
Hospital Universitário Miguel Riet Correa Jr. HU/FURG pela Liga Acadêmica de Clínica Médica – LACM/FURG. 
Resumo da Proposta:   A Liga Acadêmica de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio Grande – LACM / 
FURG oferece a possibilidade de aprimoramento e crescimento profissional através do acompanhamento de 
plantões médicos na enfermaria clínica do Hospital Universitário Miguel Riet Correa Jr. A escala dos alunos 
ligantes ocorre semanalmente, de quinta a sábado, as 20h às 8h e contará com a presença de dois 
participantes regulares da Liga Acadêmica de Clínica Médica. Coordenador do Projeto: Professor Hugo 
Cataud Pacheco Pereira. Em votação da aprovação do Relatório final do Projeto de Extensão, aprovado por 
unanimidade. Décimo Segundo Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório Final do Projeto de Extensão:  
Titulo: Liga Acadêmica de Clínica Médica – LACM/FURG. Resumo da Proposta:  A Liga Acadêmica de Clínica 
Médica da Universidade do Rio Grande – LACM/FURG trabalhará conteúdos fundamentais para a 
consolidação e o aprimoramento da formação dos profissionais da área da saúde para suprir a necessidade 
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de discussão dos conteúdos abordados na disciplina, explorando casos clínicos e artigos científicos, visando 
a ampliação do horizonte de maneiras para se abordar os pacientes e seus problemas. Coordenador do 
Projeto: Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira. Em votação da aprovação do Relatório final do Projeto de 
Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório Final do 
Projeto de Extensão:  Titulo: Delineamento da População beneficiada pela Campanha de combate ao Câncer 
de pele na Cidade de Rio Grande. Resumo da Proposta:  A cada ano, a incidência de câncer de pele no Brasil 
e no mundo aumenta consideravelmente. Mesmo sendo amplamente divulgado o resultado que a exposição 
solar a logo prazo, sem a devida proteção, acarreta de danos à pele, muitas pessoas ainda não tomam as 
medidas de precaução. Como a Prevenção Primária nesse aspecto não tem resultado efetivo para todas as 
comunidades, a SBD promove anualmente a Campanha de Combate ao Câncer de Pele como forma de 
Prevenção Secundária. Em Rio Grande – RS são atendidos cerca de 200 a 300 indivíduos em uma manhã do 
mês de novembro. Esse ano está previsto o atendimento de 250 pessoas na Cidade e surgindo interesse em 
conhecer o perfil epidemiológico dos indivíduos beneficiados. Embora grande parte do conhecimento 
cientifico acerca dos principais fatores predisponentes para o câncer de pele já esteja estabelecido, ainda há 
uma variabilidade de tais dentro de cada população, uma vez que elas estão expostas a diferentes fatores 
ambientais, genéticas e estilos de vida. A partir desse estudo, iremos delinear a população alvo, com objetivo 
de definir tais características para melhorar os atendimentos futuros e a orientação aos pacientes, 
conhecendo a peculiaridade de quem mais frequenta a Campanha na cidade.  Coordenador do Projeto:  
Professor Fabio Cunha de Andrade. Em votação da aprovação do Relatório final do Projeto de Extensão, 
aprovado por unanimidade. Décimo Quarto Assunto da Pauta:  Aprovação do Relatório Final do Projeto de 
Extensão:  Titulo: III Jornada da Disfunção do Assoalho Pélvico Feminino. Detalhamento das atividades 
realizadas na Ação: O projeto consiste em uma Jornada para discutir os problemas relacionados a disfunção 
do assoalho pélvico, que foi realizado nos dias 13 e 14 de abril de 2018 junto com os alunos de ATM 2019. 
Coordenador do Projeto: Professor Hsu Yuan Ting. Em votação da aprovação do Relatório final do Projeto de 
Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo Quinto Assunto da Pauta:  Aprovação do Relatório Final do 
Projeto de Extensão:  Titulo: Mesa Redonda – Raio – X da Residência Médica. Detalhamento das atividades 
realizadas na Ação: No dia 28/11, às 20h, no anfiteatro da área acadêmica da FAMED reuniram-se em formato 
de Mesa Redonda – organizada pelo D.A. da Medicina junto ao Núcleo Acadêmico do SIMERS - os seguintes 
professores preceptores das residência médicas de suas respectivas especialidades: Andrea Soubhia 
(Anestesiologia), Arnildo Hackenhaar (Ginecologia e Obstetrícia), Lino Zanatta (Psiquiatria), Luciano Zogbi 
(Cirurgia Geral), Milene Costa (Pediatria), Rafael Avancini (Traumatologia e Ortopedia) e Tarso Teixeira 
(Medicina de Família e Comunidade). Após a explanação sobre as peculiaridades de cada residência médica 
conforme especialidade, a Professora Milene Costa presidiu as discussões sobre as novidades que 
tangenciam o tema e, posteriormente, foi aberto a perguntas dos acadêmicos.  Coordenadores do Projeto: 
Administradora Nicolle Barnes da Silveira e o Acadêmico Kevin Francisco Durigon Meneghini. Em votação da 
aprovação do Relatório final do Projeto de Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo Sexto Assunto da 
Pauta:  Aprovação de alterações curriculares no QSL dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Saúde:   1. Criação de 2 (duas) disciplinas (Tópicos Especiais) para o 2º 
semestre de 2018   Criação de duas disciplinas como Tópicos Especiais, as quais serão ministradas no 2º 
semestre de 2018. As disciplinas oferecidas serão: Estresse oxidativo em processos fisiopatologicos: 
mecanismos e implicações terapêuticas dos antioxidantes, ministrada pela Profa. Dra. Mariana Appel 
Hort e Base molecular de obesidade e diabetes, ministrada pela Profa. Dra. Ines Claudia Schadock 2. Criação 
de 1 (uma) disciplina optativa para o 2º semestre de 2018   Criação de uma disciplina optativa, a qual será 
ministrada no 2º semestre de 2018. A disciplina oferecida será: Doenças oportunistas de origem bacteriana 
em pacientes imunodeprimidos, ministrada pela Profa. Dra. Ivy Bastos Ramis de Souza.   3. Inclusão de 
disciplina no QSL do Mestrado   Inclusão da disciplina 12008P - Biossegurança na área da saúde, ministrada 
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pelo Prof. Dr. Carlos James Scaini, no nível de Mestrado, pois a disciplina consta apenas no QSL do Doutorado. 
4. Inclusão de disciplina no QSL do Doutorado   Inclusão da disciplina 17021P - Biologia molecular de 
microorganismos, ministrada pela Profa. Dra. Andrea Von Groll, no nível de Doutorado, pois a disciplina 
consta apenas no QSL do Mestrado.  5. Exclusão da disciplina no nível de Doutorado     Exclusão da disciplina 
12009P - Biologia molecular de microorganismos do QSL do nível do Doutorado, pois a mesma disciplina 
consta nos dois QSLs (Mestrado e Doutorado) com códigos diferentes.  Em votação alterações curriculares 
no QSL dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, aprovado 
por unanimidade.  Décimo Sétimo Assunto da Pauta:  Aprovação de alterações curriculares no QSL do 
Programa de Pós-Graduação Saúde Pública:   

Optativas: O aluno deverá realizar três disciplinas 
optativas totalizando pelo menos 36 créditos 

Proposta anterior (2014-2016) Proposta atual (2017-2020) 

Código Disciplina CH Créditos Semestre 

(Créditos) 

Disciplina CH Créditos 

17043P Saúde Pública I 30 02  1o 

 (13 Créditos) 

Saúde Pública I 45 03 

17044P Epidemiologia I 30 02 Epidemiologia I 45 03 

17045P Estatística I 30 02 Estatística I 45 03 

17046P Seminários de Pesquisa 30 02 Seminários de Pesquisa I 15 01 

17047P Bases Cientifica da 
Abordagem Epidemiológica 

30 02 Bases Cientificas da 
Abordagem 
 Epidemiológica I 

45 03 

17049P Saúde Pública II 30 02  2o  

 (13 Créditos) 

Saúde Pública II 45 03 

17048P Epidemiologia II 30 02 Epidemiologia II 45 03 

17051P Estatística II 30 02 Estatística II 45 03 

17055P Debates em Saúde Coletiva 15 01 Seminários de Pesquisa II 15 01 

17056P Avaliação de Serviços de 
Saúde 

30 02 Bases Cientificas da 
Abordagem  
Epidemiológica II 

45 03 

17050P Saúde Pública III 30 02 3o  

(01 Créditos) 

Seminários de Pesquisa III 15 01 

17052P Métodos Qu alitativos 30 02 

17057P Elaboração de dissertação 45 03 4o 

(03 Créditos) 

Seminários de Pesquisa IV 15 01 

1705?P Estágio de Docência 
Orientada 

30 02 Elaboração de dissertação 30 02 

Total 450 30 Estágio de Docência Orientada 30 02 

EDO = Obrigatório somente para alunos bolsistas; 

Optativas: O aluno é obrigado a fazer apenas duas delas. 

  

  

  

Optativas 

Debates em Saúde Coletiva 30 02 

Avaliação de Serviços de 
Saúde 

30 02 

Metanálise 30 02 

Epidemiologia Genética 30 02 

Métodos Qualitativos  30 02 

Epidemiologia do Ciclo Vital 30 02 

Avaliação Nutricional 30 02 

Oficina de Redação e Análise 
de Artigos (ORAC) 

45 03 

Avaliação Saúde Mental 30 02 
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Em votação das alterações curriculares no QSL do Programa de Pós-Graduação Saúde Pública, aprovado 
por unanimidade. Décimo Oitavo Assunto da Pauta: Homologação do resultado do Processo 
23116.007170/2017-70, Área de Saúde Coletiva para o Programa de Pós-graduação em Saúde Pública.  
Aprovação do resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de Professor Visitante, na 
Área de Saúde Coletiva para o Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, regido pelo Edital 01/2018.  
Candidata: Maria Cecília Formoso Assunção, resultado final: 8,98. Em votação da aprovação do resultado 
final do processo seletivo para contratação de Professor Visitante, aprovado por unanimidade.  Décimo 
nono Assunto da Pauta:  Aprovação do Regimento da Revista Vittalle – Revista de Ciências da Saúde.   A 
TAE Márcia da Graça Marques Medeiros foi a relatora da proposta do Regimento da Revista Vittalle.  A 
Servidora Márcia informa que após análise da proposta, verificou da necessidade de ajustes no texto, após 
alterações realizadas foi aceito pelas Mariana Appel Hort – Editora-chefe e Daniela Fernandes Ramos Soares 
– Editora-adjunta.  Em votação da aprovação do Regimento da Revista Vittalle, aprovado por unanimidade. 
Vigésimo Assunto da Pauta:  Aprovação da composição da Comissão de Dimensionamento da Força 
Trabalho dos Técnicos Administrativos em Educação. Reunião foi realizada dia 06 de junho de 2018 em 
conjunto   com os TAEs da Faculdade de Medicina e a PROGEP com a presença da Professora Lucia de Fatima 
Socoowski de Anello, Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, o assunto em pauta atende a 
Resolução do Conselho Universitário 018/2017, dispõe sobre o relatório da Comissão para Estudo da 
Flexibilização da Jornada de Trabalho e Dimensionamento da Força de Trabalho dos Servidores Técnico-
Administrativos em Educação da FURG.  O Professor Obirajara fala que na reunião dos técnicos ficou 
definido a Comissão de Dimensionamento da Força de Trabalho de Trabalho dos TAE da Faculdade de 
Medicina, será composta pelos servidores:  Ângela Potter de Castro, Arlinda Quesada Beck, Claudia Inês 
Pacheco Hernandez, Jaquisson Mendonca Camacho, Marcia Cristiane Feltrin Dias de Souza, Rubens Caurio 
Lobato, Tatiane dos Santos Duarte, tendo como represente o servidor Rubens Caurio Lobato. Em votação 
da Composição da Comissão de Dimensionamento da Força Trabalho dos Técnicos Administrativos em 
Educação da Faculdade de Medicina aprovado por unanimidade. Vigésimo Primeiro Assunto da Pauta:  
Assuntos Gerais: 1) Participação do Professor Obirajara no Curso de Capacitação para Pares de 
Avaliadores do Sistema ARCU-SUR. O professor Obirajara informa que esteve participando, entre 27 e 29 
de maio, na cidade Santiago, Chile, do Curso de Qualificação para formação de pares de avaliadores para 
os cursos de Medicina do Merco Sul. Informa que a ARCUYR-SUR é um sistema criado pelos governos dos 
países do Merco Sul para acreditação dos cursos de graduação e que o INEPE é o órgão responsável pelo 
sistema no Brasil. Após explanar sobre o sistema de acreditação, sugeriu que o Curso de Medicina da 
FAMED-FURG poderia solicitar a avaliação para acreditação, por considerar que o mesmo preenche todas 
as metas previstas no processo de avalição. Informa que vai levar o assunto para discussão no NDE e 
posteriormente trará para aprovação do Conselho da Unidade, caso o NDE aprove esta possibilidade.  2) 
Resultado do Relatório de Avaliação do MEC.   A Professora Carla fala que tiramos nota 3 em tecnologias 
de informação e comunicação, laboratório de habilidades, responsabilidade docente pela supervisão da 
assistência médica, acesso dos alunos a equipamentos de informática, biotérios, laboratório de habilidades. 
Entramos com recurso em todos os itens que se julgou que a nota pudesse ser melhorada. O assunto será 
pauta da próxima reunião do Núcleo Docente Estruturante. 3) Liberação de Docente para EBSERH: O 
Professor Obirajara informa que Considerando a relação Faculdade de Medicina e EBSERH, especialmente 
no que tange a cedência de docentes, solicitou a Magnifica Reitora a participar de uma reunião do Conselho, 
com objetivo ampliarmos as discussões sobre o assunto, trazendo também, a realidade dos Cursos de 
Medicina da Universidade Federal de Pelotas e Santa Maria, visitados pela Direção da FaMed. 4) Planilhas 
com mapeamento das áreas de atuação da Faculdade de Medicina dentro do Hospital Universitário:  A 
Professora Lulie fala que tem participado de reuniões mensais com a Professora Marilice e a Camila e ficou 
definido realizar mapeamento das áreas de atuação da FAMED dentro do Hospital Universitário. E reforça 
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aos Coordenadores de Áreas a entrega das planilhas preenchidas para a Administradora Nicolle.  5) Horário 
dos jogos da Copa:  O Professor Obirajara informa que o Ministério do Planejamento publicou em 01 de 
junho Portaria referente aos dias de jogos do Brasil na Copa e a EBSERH também já divulgou os horários 
dos servidores, mas estamos aguardando informação oficial do Gabinete da Reitora.    6) Cedência Professor 
Ivaldir Sabino Dalbosco: O Professor Obirjara informa que recebeu do Gabinete da Reitora Portaria, 
referente a autorização a Cessão do Professor Ivaldir Sabino Dalbosco, para assumir o Cargo de Chefe   da 
Unidade Cardiovascular junto à Gerencia de Atenção à Saúde do Hospital Universitário/EBSERH, e informa 
que vamos solicitar contratação de Professor Substituto para preencher sua vaga. 7) Coordenador Adjunto:  
A Professora Carla fala que ainda não conseguimos candidato para assumir a Vice Coordenação do Curso 
de Medicina.  Não havendo mais nada a tratar, às onze horas e cinquenta e cinco 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. Dr. Obirajara Rodrigues 
Diretor da Faculdade de Medicina 

 
 
 
 

Laureci da Costa 
                          Secretaria da Faculdade de Medicina 
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