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ATA 18/2018 

 

Aos vinte e sete  dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e quarenta e 
cinco minutos reuniu-se extraordinariamente, 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), Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti (Coordenadora Docente da Área Interdisciplinar de 
Ciências Biomédicas), Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti (Coordenadora Docente da Área 
Interdisciplinar de Ciências Biomédicas), Alexandra Medeiros Souza de Freitas (Coordenadora 
Docente da Área de Clínica Médica - Suplente),   Miguel Ângelo Martins de Castro (Coordenador 
Docente da Área de Cirurgia - Suplente), Simone de Menezes Karam (Coordenadora Docente da 
Área de Pediatria),    Linjie Zhang (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 
- Suplente), Marcia da Graça Marques Medeiros (Representante dos Técnicos Administrativos em 
Educação), Gabriel Baracy Klafke (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação), 
Luna Karolina Neves De Abreu (Representante Discente da Graduação) e Ana Julia Reis  
(Representante Discente da Pós-Graduação). Participou como convidada, com a concordância dos 
Conselheiros: Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina).  Ausência 
justificada:  Sandro Schreiber de Oliveira.   Ao iniciar a reunião, o senhor presidente agradeceu a 
presença de todos e colocou em discussão o assunto da pauta como segue:  Continuação da 
discussão, iniciada na última reunião ordinária do presente mês, do Formulário de 
Monitoramento das Atividades Acadêmicas. O Senhor Diretor lembra que naquela reunião, a 
Conselheira Lulie relatou que, em reunião com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP, em 
05 de setembro, tomou conhecimento do Mem. 173/2018 – PROGEP, o qual encaminhou 
Acórdão 2729/2017 – Tribunal de Contas da União – TCU, que orientou sobre a necessidade da 
regulamentação do controle das atividades docentes. Desta forma, foi proposto um formulário 
pela Direção e Administração da Unidade. O documento elaborado foi discutido nas Áreas da 
FAMED para sugestões.   A seguir o Senhor Diretor começa a leitura da minuta do formulário de 
Monitoramento de Atividades Acadêmicas, a ser preenchido ainda com as atividades do ano de 
2018.  Após uma ampla discussão ficou definido: 1) Cada semestre tem 18 semanas, para fins de 
divisão de carga horária;  2) Para cada aula ministrada (teórica e prática)  será computado 01 hora 
para o preparo; 3) Participações  em reuniões do Conselho, Comitês ou  representações inerente 
aos cargos não possuem carga horária a ser registrada; 3)  Para os Coordenadores de Áreas  será 
considerado  02 horas e  para os Suplentes 01 hora.  A Professora Carla e o Professor Miguel 
salientam que estas informações servem para proteger o docente e será muito importante para 
regulamentar as atividades de cada docente.  Em votação o Formulário de Monitoramento das 
Atividades Acadêmicas foi aprovado por unanimidade.  Será agendado reunião com a PROGEP 
para apresentação do formulário a Professora Lúcia Anello, Pró-Reitora. Ficou definido que o 
formulário preenchido será entregue na Administração da FAMED, devidamente assinado. 
Também ficou definido que a Coordenação de Residência Médica determinará a carga horária dos 
docentes que participam das atividades de preceptoria da Residência, o qual constará no 

 

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 

 

2 
 

presente instrumento. Não havendo mais nada a tratar, às onze horas e quarenta e cinco 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.  
 
 
 
 

Prof. Dr. Obirajara Rodrigues 
Diretor da Faculdade de Medicina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laureci da Costa 
Secretaria da Faculdade de Medicina 
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