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Aos vinte e três  dias do mês de agosto 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), 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),   Hsu Yuan Ting 
(Coordenador Docente da Área de Cirurgia), 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), Marcia da Graça 
Marques Medeiros (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação), Gabriel Baracy Klafke 
(Representante dos Técnicos Administrativos em Educação), Rhariel da Paz Maciel Santos 
(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 e colocou em discussão os 
assuntos da pauta como segue:  Primeiro assunto da pauta: Aprovação da Ata: 11/2018 da reunião 
ordinária realizada em 12/07/2018. 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 11/2018 foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade. Segundo assunto da pauta: Aprovação da Ata 12/2018 da reunião extraordinária 
realizada em 12/07/2018. 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.  O Conselheiro Claudio Moss solicitou correção na data da realização da prova do Concurso: 
onde se lê “no dia 21 de agosto de 2018”, leia-se “no dia 21 de junho de 2018”, realizada as alterações 
solicitadas a ata 12/2018 foi aprovada. Terceiro assunto da pauta: Aprovação da Ata 13/2018 da 
reunião extraordinária realizada em 16/07/2018.  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 13/2018 foi colocada em votação 
e aprovada por unanimidade. Quarto assunto da pauta: Aprovação da Ata 14/2018 da reunião 
extraordinária realizada em 30/07/2018. 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 14/2018 foi colocada em votação 
e aprovada por unanimidade. Quinto assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Ensino -  Titulo: 
Palestra Médicos sem Fronteiras. Objetivo Geral: Instrução para uma possível situação emergencial em 
Rio Grande. Objetivo Especifico: Improvisação de materiais de socorro; instrução para atendimento em 
áreas de difícil acesso; Preparação emocional para situações de estresse; Compartilhamento de 
vivências em situações de calamidade e conflito humano. Coordenador do Projeto:  Professor Luciano 
Zogbi Dias.  Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 
manifestações o projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Sexto 
assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Ensino -  Titulo: Inserção de alunos de monitoria para o 
desenvolvimento da disciplina de Microbiologia e Imunologia a fim de diminuir a retenção e evasão 
acadêmica no Curso de enfermagem.  Objetivo Geral: Inserir monitores na disciplina de Microbiologia e 
Imunologia a fim de diminuir a retenção e evasão acadêmica no Curso de Enfermagem. Objetivo 
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Especifico: a) Melhorar o aproveitamento dos estudantes na disciplina de Microbiologia e Imunologia, 
através de atividades complementares extra classe; b) Promover a cooperação entre os discentes e 
docentes para a melhoria do ensino; c) Contribuir para minimizar os problemas de evasão e reprovação 
nas disciplinas.  Coordenadora do Projeto:  Professora Daniela Fernandes Ramos Soares. Após a leitura, 
o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de Ensino 
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Sétimo assunto da pauta: Aprovação do 
Projeto de Ensino -  Titulo: Monitoria da Disciplina de Técnica Cirúrgica. Objetivo Geral:  Ofertar o 
conhecimento de Clínica Cirúrgica. Objetivo Especifico: Desenvolver habilidades de Técnica Operatória, 
Simular com a Cirurgia Experimental situações que o médico generalista irá necessitar dos 
conhecimentos prático- teóricos da Cirurgia. Coordenadora do Projeto:  Professora Susi Heliene Lauz 
Medeiros.  Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 
manifestações o projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Oitavo 
assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Ensino -  Titulo: Monitoria de Semiologia. Objetivo Geral:  
Objetivo Geral: Oportunizar aos alunos interessados expandir seus conhecimentos, práticas e 
habilidades na propedêutica médica e no exercício da docência, e que compreendam que o 
aprendizado ocorre junto aos pacientes, ouvindo-os na coleta da anamnese, e examinando-os à 
procura dos sinais que manifestam sua doença, com o intuito de ajudá-los no alívio do sofrimento físico 
e psíquico. Objetivo Específico:  - Estimular os alunos no aprendizado dos sinais e sintomas das 
patologias, principalmente em relação às formas mais comuns de apresentação. - Proporcionar a 
inserção de estudantes em atividades de ensino junto a Disciplina de Semiologia, com a finalidade de 
promover o desempenho acadêmico; - Colaborar para a busca de soluções de questões que possam 
afetar o desempenho acadêmico; - Contribuir para organizar e planejar as atividades de aprendizagem 
no ensino de Semiologia auxiliando no preparo e desenvolvimento de aulas práticas; - Contribuir para a 
valorização do estudante perante si mesmo, seus colegas e os professores gerando autoconfiança e 
estímulos na construção do conhecimento; - Favorecer a interação do aluno com colegas e professores; 
- Estimular os alunos a desenvolver atividades científicas na disciplina ou nas demais. Coordenadora do 
Projeto:  Professora Juceli Marcia Hendges Sparvoli. Após a leitura, o senhor presidente colocou o 
assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade.  Nono assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Ensino -  Titulo:   
Monitoria Parasitologia. Objetivo Geral:  -  Contribuir para a melhoria da qualidade do processo ensino-
aprendizagem na disciplina de Parasitologia possibilitando ao monitor/aluno/orientador estabelecer 
uma relação com vistas à aprendizagem, melhoria de desempenho acadêmico e técnico-científico, 
senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania. Objetivo Específico:  - Contribuir 
para a formação de recursos humanos incorporando o conhecimento científico do ser humano e 
valorizando o desempenho ético da profissão, capazes de atuar na sociedade utilizando instrumentos, 
produtos e/ou processos que possa solucionar problemas. - Proporcionar a inserção de estudantes de 
cursos de Enfermagem em atividades de ensino junto a Disciplina de Parasitologia com a finalidade de 
promover um bom desempenho acadêmico; - Estimular o desenvolvimento de habilidades no 
Laboratório de Ensino de Parasitologia, mantendo atualizado o acervo utilizado nas aulas práticas , 
especialmente o material referente às formas evolutivas importantes para o diagnóstico laboratorial 
das diferentes espécies de parasitos; - Estimular a ampliação do acervo do material das aulas prática, 
pela confecção de lâminas permanentes de cistos e trofozoítos de protozoários, bem como de oocistos 
de protozoários oportunistas com métodos de coloração específicos; - Estimular, com o material 
existente no laboratório de parasitologia e com o material que será confeccionado, o desenvolvimento 
de um instrumento didático para que seja utilizado nas aulas práticas, tal como um atlas de 
parasitologia; - Colaborar para a busca de soluções de questões que possam afetar o desempenho 
acadêmico; - Contribuir para organizar e planejar as atividades de aprendizagem no ensino de 
Parasitologia auxiliando no preparo e desenvolvimento de aulas práticas; - Contribuir para a valorização 
do estudante perante si mesmo, seus colegas e os professores gerando autoconfiança e estímulos na 
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construção do conhecimento; - Favorecer a interação do aluno com colegas e professores; - Propor e 
atuar em estratégias de recuperação para os alunos com comprovados problemas de aprendizagem, 
através de um trabalho personalizado. Coordenadora do Projeto:  Professora Fabiane Aguiar dos Anjos 
Gatti. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações 
o projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo assunto da 
pauta: Aprovação do Projeto de Ensino -  Titulo: II Curso Básico de Oncologia LAON-FURG. Objetivo 
Geral: O II Curso Básico de Oncologia objetiva ministrar aulas teóricas visando o aprendizado e reforço 
de conceitos importantes na Oncologia, compreensão sobre procedimentos e resultados de exames 
complementares, além de abordagem do paciente oncológico como ser biopsicossocial, oferecendo 
preparo adequado para realização das atividades da Liga Acadêmica de Oncologia. Objetivo Especifico:   
- Familiarizar o acadêmico com a clínica, a cirurgia, o tratamento e o acompanhamento do paciente 
oncológico, bem como auxiliar na complementação do acadêmico a reconhecer as necessidades 
biopsicossociais do paciente e a saber lidar com elas. - Abordar e aprofundar temas como: "como dar 
más notícias". - Promover o contato frequente com as Diretrizes e as pesquisas científicas mais atuais. - 
Motivar a formação de médicos oncologistas e generalistas com maior senso crítico e habilidade para 
atendimento adequado do paciente oncológico. Coordenador do Projeto:   Dr. Rodrigo Jacobi Terlan. 
Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão.  Não havendo manifestações a 
respeito do projeto o assunto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Após a 
leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de 
Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo primeiro assunto da 
pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa -  Titulo:  Satisfação com os serviços da Atenção Primária em 
Saúde entre idosos residentes na área rural de Rio Grande, RS. Objetivo Geral: Avaliar 
longitudinalmente a satisfação dos idosos residentes na área rural de Rio Grande com os serviços de 
Atenção Primária em Saúde (APS).  Objetivo Específico:  Avaliar a associação do desfecho com: - 
Ocupação atual e situação previdenciária; - Situação marital e vivência com familiares e agregados; - 
Doenças crônicas como hipertensão, diabetes, DPOC; - Depressão, incontinência urinária, quedas e 
fraturas; - Consumo e gasto com medicamentos; - Vacinação para gripe; - Consumo de álcool e 
tabagismo. Coordenadora do Projeto:  Professor Rodrigo Dalke Meucci. Após a leitura, o senhor 
presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de Pesquisa foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo segundo assunto da pauta: 
Aprovação do Projeto de Pesquisa -  Titulo: Desenvolvimento e validação de método para 
determinação de cocaína, benzoilecgonina e anidroecgonina metil ester, em placenta, sangue e urina 
humana.  Objetivo Geral: Desenvolver, otimizar e validar um método analítico para determinar cocaína 
(COC) e seus metabolitos, benzoilecgonina (BE), cocaetileno (CE) e anidroecgonina metil éster (AEME), 
em placenta, sangue e urina humana utilizando HPLC-FLD.  Objetivo Específico:  - Definir o 
comprimento de onda de excitação e emissão que apresenta melhor resposta para o composto AEME. - 
Otimizar as condições instrumentais do sistema HPLC-FLD; - Otimizar os principais parâmetros da 
extração por MSPD e SPE, sendo eles: suporte sólido, solvente extrator, tempo de agitação por vórtex e 
tempo de maceração; - Validar o método empregando MSPD, SPE e HPLC-FLD para determinação da 
cocaína e Seus metabolitos em placenta humana, sangue e urina, avaliando as principais figuras de 
mérito; - Demonstrar a aplicabilidade do método validado na determinação dos compostos em 
placentas, sangues e urinas humanas expostas ao uso de cocaína. Coordenador do Projeto:  Professor 
Flavio Manoel Rodrigues da Silva Junior. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em 
discussão. Após uma ampla discussão o conselho aprovou baixar em diligência, aguardando 
manifestação do Instituto de Ciências Biológicas - ICB, quanto a aprovação do projeto na Unidade.  
Décimo terceiro assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Extensão -  Titulo:  Liga Acadêmica de 
Psiquiatria 2017 – Resumo da Proposta:  Criação da Liga Acadêmica para estudos, ações de extensão e 
discussões sobre a área da Psiquiatria para discentes de Medicina e residentes que possam se 
interessar pelo assunto. Buscar-se-á discutir assuntos pertinentes a área para além de ensinar, visando 
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o aprimoramento dos participantes na área de saúde mental. Coordenador do Projeto: Professor Lino 
Marcos Zanatta. Após a leitura, o senhor presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo 
manifestações o projeto de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Décimo quarto assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Extensão   -  Titulo:  II Simpósio Rio-
grandino de Imagenologia.  Objetivo Geral:  O intuito do Simpósio é contribuir na formação do 
conhecimento nessa fase primordial de evolução acadêmica, aproximando e tornando mais claros e 
compreensíveis os conhecimentos aos profissionais já formados que atuam constantemente com o 
diagnóstico por exames de imagem. Um assunto que terá destaque nas discussões do Simpósio diz 
respeito a solicitação dos exames de imagem, aprimorando o conhecimento básico de como e quando 
solicitá-los, visto que os alunos e os profissionais estão inseridos no sistema público de saúde, cujos 
recursos são finitos e saber administrá-los é uma questão fundamental. Não menos importante, a 
interpretação dos exames de imagem terá papel central neste evento, dado que a base técnica 
científica é essencial para a aplicação dos aprendizados na atuação prática. Objetivo Especifico: 
Agregar conhecimento sobre imagenologia para os discentes e para os profissionais formados na área 
da saúde.  Coordenadora do Projeto: Professora Isabel Cristina de Oliveira Netto. Após a leitura, o 
senhor presidente colocou em discussão. Não havendo manifestações o projeto de Extensão foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo quinto assunto da pauta: Aprovação 
do Projeto de Extensão - Titulo: VI Jornada Riograndina de Psiquiatria. Objetivo Geral: Divulgar 
informações sobre assunto relacionados a Saúde Mental. Objetivo Específico: Informar e esclarecer e 
ensinar assuntos relacionados à Saúde mental. Coordenador do Projeto:  Professor Lino Marcos 
Zanatta. Após a leitura, o senhor presidente colocou em discussão. Não havendo manifestações o 
projeto de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo sexto 
assunto da pauta: Aprovação Relatório Final de Atividade de Extensão: Título: II Curso de Habilidades 
Médicas.  Resumo da proposta:  Foram realizadas atividades teóricas e teórico-práticas durante o 
desenvolvimento do II Curso de Habilidades Médicas. As aulas foram ministradas por professores da 
instituição e convidados (todos doaram suas aulas para o curso) nas dependências da área acadêmica 
da Universidade Federal do Rio Grande – Campus Saúde localizado na rua General Osório, s/n, Centro, 
CEP: 96201-900 –Rio Grande-RS.  As aulas aconteceram na seguinte ordem e suas respectivas cargas-
horárias: - Elaboração do raciocínio diagnóstico – professor Hugo Cataud – 27 de março de 2018 às 
20h15 (1h30). - Procedimentos médicos: toracocentese e drenagem pleural – professor Miguel Júnior – 
04 de abril de 2018 às 20h15 (1h30). -  Procedimentos médicos: paracentese, pericardiocentese e 
punção lombar - professor Hugo Cataud – 06 de abril de 2018 às 20h15 (1h30).  - Noções de nutrição 
hospitalar – convidada técnica da Ebserh, a nutricionista Letícia – 10 de abril de 2018 às 20h15 (1h30). - 
Noções de fisioterapia hospitalar – convidada a fisioterapeuta Jéssica Anunciação – 17 de abril de 2018 
às 20h15 (1h30). - Interpretação de gasometria arterial (Teórico-prática) – professora Alessandra 
Coelho – 24 de abril de 2018 às 20h15 (2h). - Procedimentos médicos:  intubação orotraqueal (Teórico-
prática) – professor Miguel Júnior – 05 de maio de 2018 às 08h (1h30). - Noções de imagenologia 
(Teórico-prática) – convidado Décio Valente Renck – 11 de maio de 2018 às 19h30 (2h00). - 
Procedimentos médicos: acesso venoso central (Teórico-prática) – professor Leandro Londero – 12 de 
maio de 2018 às 08h00 (2h30). - Noções teórico-práticas de sondagens e punção venosa periférica – 
professora Liziani Ávila – 12 de maio de 2018 às 13h30 (3h00). - Procedimentos médicos: suturas 
(Teórico-prática) – professor Luciano Zogbi – 19 de maio de 2018 às 10h00 (1h30). - Procedimentos 
médicos: bloqueios anestésicos – Cecília – 19 de maio de 2018 às 08h00 (1h30). - Manejo de distúrbios 
hidroeletrolíticos – professora Alessandra Coelho – 22 de maio de 2018 às 20h15 (2h00).  Coordenador 
do Projeto: Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira. Após a leitura, o senhor presidente colocou em 
discussão. Não havendo manifestações o relatório final projeto de Extensão foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade.  Décimo sétimo assunto da pauta: Aprovação Relatório Final de 
Atividade de Extensão: Título: Liga Acadêmica de Psiquiatria 2017. Resumo da Proposta: Criação da 
Liga Acadêmica para estudos, ações de extensão e discussões sobre a área da Psiquiatria para discentes 
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de Medicina e residentes que possam se interessar pelo assunto. Buscar-se-á discutir assuntos 
pertinentes a área para além de ensinar, visando o aprimoramento dos participantes na área de saúde 
mental. Objetivos: Os objetivos são o de aprimoramento de discentes da Faculdade de Medicina da 
FURG, na área s de Psiquiatria de Saúde Mental, bem como estreitar o relacionamento destes discentes 
com profissionais dá área. Coordenador do Projeto: Professor Lino Marcos Zanatta. Após a leitura, o 
senhor presidente colocou em discussão. Não havendo manifestações o relatório final projeto de 
Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo oitavo assunto da 
pauta: Aprovação Relatório Final de Atividade de Extensão: Título: Médicos ontem hoje.  Resumo da 
Proposta: A atividade consistiu em palestra sobre as mudanças na trajetória do médico cirurgião nos 
últimos 50 anos, baseada nos estudos e vivência do cirurgião veterano e professor Fernando Pitrez, que 
ainda atua profissionalmente em Porto Alegre. A palestra visava compor atividade de recepção aos 
calouros do curso de medicina da FURG. Coordenador do Projeto: Professor Luciano Zogbi Dias. Após a 
leitura, o senhor presidente colocou em discussão. Não havendo manifestações o relatório final projeto 
de Extensão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo nono assunto da 
pauta: Aprovação Relatório Final de Atividade de Extensão: Título:  3 anos Os novos rumos da 
residência em cirurgia geral. Resumo da Proposta: A atividade consistiu em palestra sobre as 
mudanças que ocorrerão nos programas de residência médica em cirurgia geral, abordado pelo médico 
cirurgião e professor Dr. Ricardo Breigeiron, que também é mestre do capítulo do Rio Grande do Sul do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), que é a entidade que tomou frente na organização destas 
mudanças, que serão implantadas já no ano seguinte.  Coordenador do Projeto: Professor Luciano 
Zogbi Dias. Vigésimo assunto da pauta: Solicitação da Direção da Faculdade de Medicina aos 
Coordenadores de Área, informando os Responsáveis por Laboratórios, Serviços e Núcleos, de acordo 
com o §2°, Art. 3º, Capítulo II, do Regimento da FAMED. O Professor Obirajara informa que foi enviado 
e-mail a todos docente solicitando a indicação, mas até o momento falta indicação de algumas áreas. 

Vigésimo primeiro assunto da pauta: Assuntos Gerais. 1) Imersão: O Senhor Diretor informa que 
será realizada a IV imersão dos Docentes do curso de medicina, no dia 14 de setembro, evento 
será realizado no Hotel Atlântico do Cassino das 8h30 às 17h, a pauta será apresentação o 
relatório da avaliação do MEC e do relatório da Auto Avaliação e também será abordado o 
Tema Saúde Mental. 2) Teste do Progresso. O Professor Obirajara informa que no dia 12 de setembro 
será realizado o Teste do Progresso. O Teste é realizado a cada dois anos, para todos os alunos. Solicita 
aos Professores ampla divulgação e incentivar os alunos a participar. Será realizado cartazes para 
colocação nas salas de aula e corredores para divulgação. 3) Aprovação Empresa Junior. O Senhor 
Diretor informa que foi aprovado em reunião do COEPEA - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e 
Administração.  Conforme Deliberação 047/2018, a qual dispõe sobre o regulamento para as Empresas 
Juniores da FURG.   O objetivo da Empresas Juniores é incentivar e estimular a c capacidade 
empreendedora dos estudantes.  4) Agendamento do Anfiteatro.   Foi enviado e-mail a todos os 
docentes e as ATMs informando que a partir do mês de agosto as solicitações reserva do Anfiteatro, 
incluindo as realizadas pelas ligas, deverão ser realizadas será através de E-mail medicina.adm@furg.br, 
indicando o nome do Professor responsável pela atividade, direcionado para a Administradora Nicolle 
Barnes da Silveira.  5) Reunião carga horária docente: O Professor Obirajara informa que foi solicitado 
pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas agendamento de reunião com os docentes com acúmulo de 
cargos: Docente e Técnico Administrativo no Hospital Universitário. Foi convocada reunião no dia 14 de 
agosto com todos os docentes com a presença da Pró-Reitoria Lucia Anello e o Diretor de Gestão de 
Pessoas Márcio Britto.  A Professora Lúcia frisou que a FURG a vários anos está recebendo Relatório e 
recomendações da CGU e também do Ministério Púbico, referente a deficiência no gerenciamento do 
Controle da frequência do Hospital Universitário/FURG permitindo sobreposição de horários, 
servidores investidos simultaneamente no cargo de médico e no cargo de Docente.  A Professora Lucia 
informou que no segundo semestre do corrente ano, a FURG estará recebendo nova auditoria da 
Controladoria Geral da União – CGU.  O Professor Obirajara informou que está sendo elaborado 
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formulário para preenchimento individualmente por cada docente discriminando atividades 
desenvolvidas e os horários cumpridos.  6) Sarau:  o Professor Obirajara lembra a todos a realização 
hoje a partir das 17h do SARAU em homenagem aos 49 anos da FURG, será realizado no Anfiteatro da 
Área Acadêmica da Unidade Saúde.  Não havendo mais nada a tratar, às doze horas e vinte 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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