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                                ATA 11/2018 

 

Aos doze dias do mês de julho 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), Flavio Manoel Rodrigues 
da Silva Junior (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – Suplente), Ari 
Gonçalves Lima (Coordenador Docente da Área Ginecologia e Obstetrícia),  Hsu Yuan Ting (Coordenador 
Docente da Área de Cirurgia), Linjie Zhang (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 
- Suplente), Gabriel Baracy Klafke (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação) e Ana Julia 
Reis  (Representante Discente da Pós-Graduação).   Justificaram ausência:  Carla Vitola Gonçalves, Fabiane 
Aguiar dos Anjos Gatti, Simone de Menezes Karam e Kevin Francisco Durigon Meneghini, e por motivo de 
férias: Claudio Moss da Silva e Marcia da Graça Marques Medeiros.   Ausente sem justificativa:  Sandro 
Schreiber de Oliveira.  Ao iniciar a reunião o senhor presidente agradece a presença de todos e colocou em 
discussão os assuntos da pauta como segue:  Primeiro assunto da pauta:  Aprovação da Ata: 09/2018 da 
reunião ordinária realizada em 14/06/2018. 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 09/2018 foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade. Segundo assunto da pauta:  Aprovação da Ata: 10/2018 da reunião 
extraordinária realizada em 14/06/2018. 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 10/2018 foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade. Terceiro assunto da pauta:  Aprovação do Projeto de Ensino - Titulo:  Primeiro Simpósio 
Riograndino de Hematologia. Objetivo Geral: Realizar aulas teóricas visando o aprendizado e reforço de 
conceitos sobre Hematologia Médica na prática clínica. Objetivo Especifico: - Discutir sobre patologias 
prevalentes na prática clínica na área de Hematologia; - Fortalecer a compreensão na interpretação de 
exames laboratoriais importantes na identificação de distúrbios hematológicos; - Promover palestras para 
atualização acerca de identificação, fisiopatologia e manejo de distúrbios na Hematologia. 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:  Anatomia Humana 
monitoria voluntária. Descrição das atividades: Projeto que visa desenvolver habilidades no acadêmico a 
possibilidade de demonstrar seus conhecimentos prévios, bem como estabelecer com seus colegas a 
permuta no aprendizado. Assim a monitoria voluntária é de fundamental importância na formação 
acadêmica. Coordenadora do Projeto:   Professora Susi Heliene Lauz Medeiros. Em votação do Projeto de 
Ensino aprovado por unanimidade. Quinto assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Ensino - Título:   
LIAGO. Liga acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia. Objetivo Geral: Ampliar e difundir o ensino de 
ginecologia e obstetrícia na comunidade rio-grandina, envolvendo instituição, acadêmicos e população.  
Objetivo Especifico: - Organizar e auxiliar promoções de caráter científico e social que visem o 
aprimoramento da formação acadêmica na área de Ginecologia e Obstetrícia; - Contato com pacientes no 
Centro Obstétrico e Ambulatórios, no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. e nos demais locais 
onde houver oportunidade de estágio; - Organizar e participar de cursos, palestras, jornadas, congressos, 
simpósios e outras atividades informativas relacionadas com as áreas de atuação da LiEGO/FURG; - Atuar 
junto à sociedade acadêmica e à população, realizando atividades com objetivo de Informá-la, 
conscientizá-la e assisti-la.  Coordenador do Projeto:  Professor Arnildo Agostinho Hackenhaar. Em 
votação do Projeto de Ensino aprovado por unanimidade. Sexto assunto da pauta: Aprovação do Projeto 
de Ensino - Titulo:   Curso.  A dependência química para além da doença. Descrição da Proposta: A 
proposta emerge diante de um cenário educacional que preconiza a urgência de oportunizar o 
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desenvolvimento integral dos estudantes, estimulando aspectos cognitivos e socioemocionais. 
Paralelamente, o projeto atende as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina, pois segundo 
essa é fundamental que se ofereça situações de aprendizagem que, fundamentadas na articulação entre 
as Ciências Humanas e Sociais, contribuam para a formação geral, humanista, crítica e reflexiva dos 
acadêmicos.  Considerando que no cenário social da atualidade a dependência química é uma 
problemática que atinge as diferentes áreas da sociedade, é imprescindível a mudança de conceitos e 
atitudes nas práticas sociais, inclusive na área médica. Nesse sentido, lidar com questões relativas ao 
acompanhamento, à prevenção e ao tratamento da dependência química evoca conhecimento para 
conduzir ações exitosas nessa direção. Imerso nessa perspectiva, a criação do curso Dependência Química 
(DQ) pode se constituir numa alternativa interessante para a formação dos estudantes de medicina, pois 
pode oferecer suporte para a futura ação profissional, preparando-os para atuar em intervenções no 
processo saúde-doença de indivíduos, bem como propondo e gerenciando soluções mediante o 
acompanhamento, a prevenção e o tratamento da dependência química. O curso, centrado na 
interdisciplinaridade, a qual é compreendida como uma busca de possíveis trânsitos para alcançar uma 
integração de saberes múltiplos que pode contribuir para a compreensão da complexidade presentes nos 
fenômenos, pode oportunizar a capacitação desses recursos humanos na área da saúde. O estudante, ao 
ter possibilitada a construção de conhecimento acerca da dependência química integrando os diferentes 
campos científicos, pode ser capaz de estabelecer conexões entre os saberes, superando o pensar 
simplificado e fragmentado acerca desse problema de ordem biopsicossocial através de uma visão global 
da realidade. Além disso, a existência de atividades de ensino com essa intenção, apontará que a FURG, 
como instituição comprometida com as demandas da sociedade do século XXI, atende a necessidade da 
flexibilidade curricular, ampliando a possibilidade de ultrapassar a visão de uma formação médica 
tradicional e inovando no campo do ensino universitário. Objetivo Geral: Tendo como fundamento a 
abordagem interdisciplinar a partir da articulação entre conhecimentos científicos da área da educação, 
medicina, direito e psicologia, oferecer subsídios teóricos com vistas a ampliar conceitos e aprofundar a 
compreensão sobre a DQ e, paralelamente, estimular a reflexão e discussão acerca da necessidade da 
adequação das práticas médicas diante das demandas sociais na contemporaneidade. Número de 
estudantes beneficiados: 20. Carga horária: 32 horas. Carga horária mensal: 4 horas. Turno: noite. Horário: 
60 a 63 da grade de horários de aulas FURG. Período: agosto a novembro de 2018. Local: Campus da 
Saúde. Coordenador do Projeto:   Professor Obirajara Rodrigues.   Em votação do projeto de ensino 
aprovado por unanimidade.   Sétimo assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa -  Titulo:   
Polimorfismo das enzimas ADH E ALDH e sua relação com a dependência alcoólica: um estudo de caso-
controle no extremo sul do brasil. Objetivo Especifico: Estudar a associação dos polimorfismos nos genes 
responsáveis pela metabolização do álcool (ADH e ALDH) com a dependência alcoólica de indivíduos 
frequentadores dos Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD) e dos Alcoólicos 
Anônimos (AA) das cidades de Rio Grande, Pelotas, Canguçu e São Lourenço do Sul, comparando-os a um 
grupo controle que não apresentem dependência ao álcool. Coordenador do Projeto: Professor Samuel de 
Carvalho Dumith.   Em votação do Projeto de Pesquisa aprovado por unanimidade.   Oitavo assunto da 
pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa - Titulo:   Busca de novos marcadores genéticos da doença 
celíaca para estabelecer um método de Diagnóstico baseado em PCR.  Objetivo Geral:  Identificar novos 
fatores de risco genéticos e ambientais que servem para diagnosticar melhor a doença celíaca ou alelos de 
leucócito humano (HLA) -DQ para diminuir a necessidade de biópsias endoscópicas. Coordenadora do 
Projeto: Professora Inês Claudia Schadock. Em votação do Projeto de Pesquisa aprovado por unanimidade.  
Nono assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Extensão - Titulo:  Ambulatório de gestantes 
adolescentes em situação de vulnerabilidade. Objetivo Especifico: Com o atendimento as gestantes 
adolescentes, objetiva-se diminuir os riscos à saúde materna e infantil no transcorrer do atendimento pré-
natal obtendo-se o melhor desfecho gestacional para o binômio mãe-recém-nascido. Também pretendem-
se diminuir a recorrência de novas gestações durante a adolescência, através de orientação e 
oferecimento de métodos anticoncepcionais. Por fim deseja-se que a gestante ao ser exposta a uma 
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equipe multidisciplinar de cuidado que além de atende-la realizarão encontros pré-consulta tenham uma 
importante aquisição de conhecimentos sobre cuidados da mulher e da criança. Coordenadora do Projeto: 
Professora Carla Vitola Goncalves. Em votação do Projeto de Extensão aprovado por unanimidade. Décimo 
assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Extensão - Titulo:   3 anos - Os novos rumos da residência em 
Cirurgia Geral. Objetivo Geral: Abordar acerca da mudança de 2 para 3 anos o tempo necessário para a 
concretização da residência médica em cirurgia geral.  Coordenador do Projeto: Professor Luciano Zogbi 
Dias. Em votação do Projeto de Extensão aprovado por unanimidade.   Décimo primeiro assunto da pauta: 
Aprovação do Projeto de Extensão - Titulo: I Mutirão de Cirurgias Ambulatoriais LIC/FURG.  Objetivo 
Geral:  Realizar uma grande quantidade de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em um único dia, 
mantendo o academicismo e a qualidade técnica do serviço. Coordenador do Projeto: Professor Luciano 
Zogbi Dias. Em votação do Projeto de Extensão aprovado por unanimidade. Décimo segundo assunto da 
pauta: Homologação do “Ad Referendum” de Aprovação de Núcleo de Pesquisa em Parasitologia 
Experimental, Memo. FAMED 195/2018.  Repercussões dos trabalhos: O Grupo de Pesquisa Núcleo em 
Parasitologia de alto impacto, decorrentes de estudos experimentais sobre zoonoses parasitárias, 
especialmente com toxocaríase visceral, abordando diferentes aspectos: avaliação in vitro e in vivo de pro 
bióticos, produtos vegetais e compostos químicos; soroepidemiologia em gestantes, neonatos, crianças 
com asma, pré-escolares, escolares, e em animis (animis de produção, companhia e de laboratório); 
estudos de imunodiagnóstico e de diagnóstico molecular.  Coordenador do Grupo:   Professor Carlos 
James Scaini. Em votação da aprovação do “Ad Referendum” Núcleo de Pesquisa em Parasitologia 
Experimental aprovado por unanimidade.   Décimo terceiro assunto da pauta: Homologação do “Ad 
Referendum” de Alteração Curricular do Curso de Bacharelado em Física, Memo. FAMED 191/2018, em 
atendimento ao Memo. IMEF 131/2018.  Sejam mantidas as vagas de Anatomia Fundamental (Código da 
Disciplina 12037)   e que sejam disponibilizadas vagas para a Disciplina: Patologia Geral (Código da 
Disciplina: 17028), Caráter: Obrigatória. Semestre no QSL: 6º semestre. Semestre Letivo: a partir do 2º 
semestre de 2019. Conforme for solicitado pela coordenação de curso nos períodos de solicitação de 
matrícula. Em votação da homologação do “Ad Referendum” de Alteração Curricular do Curso de 
Bacharelado em Física, aprovado por unanimidade. Décimo quarto assunto da pauta: Assuntos Gerais. 1) 
Eleição para Coordenador Adjunto para o Curso de Medicina.  O Senhor Diretor fala da necessidade 
urgente da realização de eleição para Coordenador Adjunto. Tendo em vista o pedido de dispensa da 
Professora Marilice no final de dezembro de 2017 desde então a Coordenação está sem Coordenador 
Adjunto.  O Conselho aprovou indicação da Comissão Especial para realização de Pesquisa de Opinião para 
Escolha de Coordenador Adjunto do Curso de Medicina.  A Comissão será composta um docente Professor 
Linjie Zhang, um técnico administrativo em educação Laureci da Costa e o um representante discente 
Marcus Vinicius Fabri e Silva.  2) Solicitação responsáveis: por Área, Serviço, Laboratórios e Núcleos.  O 
Professor Obirajara informa que será enviado e-mail a todos Coordenadores de Áreas para serem 
indicados oficialmente os responsáveis de Serviço, laboratórios e núcleos para que possamos emitir 
Ordem de Serviço, definindo oficialmente os responsáveis. 3) Empresa Junior. O Professor Obirajara 
informa que participou da reunião com diretores das Unidades Acadêmicas e Reitorias, sendo que o 
assunto em destaque foi a proposta de regulamentação das Empresas Júniores, na FURG. Após ampla 
discussão a proposta deverá será encaminhada ao COEPEA para apreciação e aprovação. 4) Assembleia 
Universitária. O Professor Obirajara informa que recebemos da PROGEP Memo. Circ. 13/2018, informando 
a realização de Assembleia Universitária em agosto de 2018, na qual homenageia servidores por tempo de 
serviço.  Da Faculdade de Medicina serão homenageados por vinte e cinco anos de serviço os Professores:  
Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti, Hugo Cataud Pacheco Pereira, Pedro Eduardo Almeida da Silva e Silvio 
Omar Macedo Prietsch. 5) Contratação de Professores: até 06/07. O Professor Obirajara informa que em 
contato com a PROGEP, ainda não está definido continuidade da realização de concurso no período 
eleitoral, estamos aguardando novas informações da PROGEP, para continuidade na abertura de processo 
de concurso públicos, para as vagas já existentes de docente e para técnico administrativo em educação / 
Médico Psiquiatra, com a desistência dos dois candidatos aprovados no último concurso, será realizado 
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novo concurso.  6) Comissão de Levantamento de Bens: O Professor Obirajara informa que recebeu 
Memorando da ProInfra solicitando que cada Unidade Acadêmica indique até o dia 16 de julho, um 
servidor para compor a Comissão de Levantamento de Bens Móveis – 2018, será um servidor de cada 
Unidade Acadêmica. O Agente patrimonial na FaMed será a Administradora Nicolle Barnes da Silveira, ela 
será responsável por receber e acompanhar a Comissão, durante a realização do Inventário na FaMed. O 
Professor Obirajara também informa que participou de reunião na Reitoria na qual foi solicitado a todos 
disponibilizar acesso a todas as salas, para que possam localizar bens.  Na Universidade no último 
levantamento patrimonial em 2017, 20% dos bens da Universidade não foram localizados. Em 2018 os 
Diretores das Unidades Acadêmicas serão responsabilizados com abertura de processo de sindicância. 7) 
Vagas de Técnicos: O Professor informa que em reunião com a PROGEP, foi informado que as vagas de 
Técnico Administrativo em Educação auxiliares na aposentadoria serão extintas. A Faculdade de Medicina 
temos a servidora Silvana Chagas Paraboa de Lima, está entrando com processo de aposentadoria e a vaga 
não será preenchida. 8) Imersão final de agosto. O Professor Obirajara informa que será realizada a IV 
Imersão do dos Docentes Curso de Medicina, não temos data definida, provavelmente será realizada no 
final de agosto. Tal Evento faz parte do Programa de Formação Continuada Docentes. O Professor 
Também Informa que na mesma data será realizada a Imersão dos Técnicos Administrativos, cujo tema 
será definido pela Comissão de Qualificação Continuada dos Técnicos Administrativos. Não havendo mais 
nada a tratar, às doze horas e quinze 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 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:medicina@furg.br

