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ATA 20/2018 

Aos oito dias do mês de novembro 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:  Carla Vitola Gonçalves (Coordenadora do Curso de Medicina), Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti 
(Coordenadora Docente da Área Interdisciplinar de Ciências Biomédicas),  Cláudio 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), Gabriel Baracy Klafke (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação), Joyce Beatriz 
Pasqualotto Reis Borges (Representante Discente da Graduação - Suplente) e Ana Julia Reis  (Representante 
Discente da Pós-Graduação).  Justificaram Ausência os Professores Lulie Rosane Odeh Susi e Pedro Eduardo 
Almeida da Silva e por motivo de férias a servidora Márcia da Graça Marques Medeiros.   Ao iniciar a reunião, o 
senhor presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o assunto da pauta como segue:  
Primeiro assunto da pauta: Aprovação da Ata: 19/2018 da reunião ordinária realizada em 11/10/2018. 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 19/2018 foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Segundo assunto da pauta:  Aprovação do Projeto de 
Ensino – Titulo: Monitoria de Anatomia Humana para os cursos da área da saúde.  Objetivo Geral:  Oferecer ao 
estudante de anatomia períodos de estudo sob supervisão com o monitor da disciplina, com o intuito de que o 
mesmo aprenda a construir o seu conhecimento e obtenha melhor desempenho. Justificativa:  No 
desenvolvimento das atividades docentes, a inserção de alunos monitores auxilia no processo ensino-
aprendizagem dos estudantes mais novos, pela proximidade de idades, experiências vividas e linguagem 
próprias. Isto favorece a construção do conhecimento pelos estudantes que passam pela disciplina e a 
consolidação de conhecimentos pelos monitores. A atividade de monitoria se apresenta como atividade 
somativa ao processo de ensino-aprendizagem. Coordenadora do Projeto: Professora Ana Cristina Beitia 
Kraemer Moraes.  Não havendo manifestações o Projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Terceiro assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Ensino – Titulo: Cinema e Saúde: 
promovendo a reflexão entre estudantes e profissionais da área. Objetivo Geral:   Abrir espaço para a reflexão e 
para a crítica nos diversos cenários de ensino-aprendizagem assistência.  Justificativa:  A necessidade re-
humanização da medicina é constante para aqueles envolvidos na formação médica e está comprovada através 
de diversos trabalhos científicos. Há uma necessidade evidente e urgente pelo resgate do verdadeiro cuidado à 
pessoa doente. Promover a reflexão é uma das metodologias largamente usadas na academia e fora dela e o 
Cinema, é um dos instrumentos utilizados. Assim, criou-se este projeto que abre espaço à reflexão e dá vasão 
aos sentimentos, buscando uma formação melhor. Os oito filmes do ano foram selecionados e também foi 
realizada uma revisão de literatura sobre o tema.  Coordenadora do Projeto: Professora Simone de Menezes 
Karam. Não havendo manifestações o Projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Quarto assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Ensino – Titulo: Monitoria em Genética 
Médica Objetivo Geral: Apoio ao professor responsável pela disciplina e inserção do aluno em atividades de 
ensino.  Objetivo Especifico:  Apoio ao professor responsável pela disciplina Apoio aos alunos de graduação 
através de atividades simples de ensino Inserir o aluno em atividades que possam dar ela ideia da prática de 
ensino. Coordenadora do Projeto: Professora Simone de Menezes Karam. Não havendo manifestações o Projeto 
de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Quinto assunto da pauta: Aprovação do 
Projeto de Ensino – Titulo: Round conjunto Genética Médica-Cirurgia. Pediátrica. Objetivo Geral: Objetivos: 
proporcionar aproximação interdisciplinar entre a genética médica e a cirurgia pediátrica, promovendo, junto 
aos alunos, uma discussão integrada.  Justificativa: Ao longo dos anos, observou-se que uns números 
significativos dos pacientes internados nas unidades pediátricas são avaliados pelos especialistas em Cirurgia 
Pediátrica e em Genética. Assim, este projeto se justifica, pois promoverá o atendimento e, sobretudo, a 
reflexão conjunta da situação, enriquecendo o conhecimento dos alunos e possibilitando a troca de informações 
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direta entre os professores. Coordenadora do Projeto: Professora Simone de Menezes Karam. Não havendo 
manifestações o Projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Sexto assunto 
da pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa – Titulo: Atendimento em genética clínica em Rio Grande (RS): 
uma avaliação de 12 anos.  Obejtivo Geral: avaliar o atendimento ambulatorial e hospitalar em genética em Rio 
Grande.  Justificativa: O Ambulatório de Genética Médica-FAMED-HU-FURG, é o único fora da Capital do Estado 
e responsável pelo atendimento a pacientes de diversas cidades da Região. Com a crescente demanda em 
diversas áreas da genética médica e por ser referência em sua Região, a qual contempla áreas isoladas onde há 
maior consanguinidade, difícil acesso ao atendimento e colonização portuguesa, onde diversas doenças 
neurogenéticas são mais prevalentes. [5,6] se faz importante um estudo para avaliar as patologias genéticas e 
defeitos congênitos mais frequentes neste local de atendimento e o perfil da população atendida. E, ainda, fazer 
uma comparação com estudo anterior. Coordenadora do Projeto: Professora Simone de Menezes Karam. Não 
havendo manifestações o Projeto de Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Sétimo assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa – Titulo: Rastreamento de consanguinidade e de 
patologias genéticas (identificação de portadores e de afetados) na população rural de Rio Grande (RS). Objetivo 
Geral: Estimar a frequência de casamentos consanguíneos e de patologias genéticas na população rural adulta 
de Rio Grande (RS). Justificativa: Tem sido relatada maior prevalência de endogamia em populações rurais, 
porém os últimos estudos realizados no sul do Brasil datam dos anos 1980 (Freire-Maia, 1989). Por outro lado, 
no RS, Porto Alegre e região metropolitana, há um registro alto de doenças neurogenéticas autossômicas 
dominantes de início na vida adulta, não relacionadas à consanguinidade, mas sim a imigração portuguesa, 
vinda, principalmente, do Arquipélago de Açores, como no município de Rio Grande. Assim, justifica-se este 
estudo pela possibilidade de registro de dois aspectos da genética populacional e da epidemiologia genética. O 
primeiro, a prevalência de consanguinidade e a possibilidade de aconselhamento genético. O segundo, a 
prevalência das referidas doenças dominantes em outra região do Estado e a possibilidade de avaliação clínica, 
molecular e também aconselhamento genético para as famílias afetadas, as quais, por residirem em locais 
isolados, têm maior dificuldade de acesso aos centros de referência. A importância do aconselhamento genético 
reside no fato de possibilitar aos afetados e aos seus familiares o entendimento da transmissão da doença, de 
sua evolução e, sobretudo, possibilitar escolhas reprodutivas e teste preditivo baseadas em informação 
adequada.  Coordenadora do Projeto: Professora Simone de Menezes Karam.  Não havendo manifestações 
o Projeto de Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Oitavo assunto da pauta: 
Aprovação do Projeto de Pesquisa – Titulo:  Deoxirribozima como base de uma nova plataforma para o 
diagnóstico da tuberculose: em busca do point-of-care. Objetivo Geral: Obter uma plataforma molecular de 
diagnóstico point-of-care de TB e detecção de resistência aos antimicrobianos que atenda a maioria dos critérios 
de ASSURED, Affordable, Sensiteve, SPECIFIC, User- friendly, Rapid/Robust, Equipmente-free, Delivered to those 
who need it. Coordenador do Projeto: Professor Pedro Eduardo Almeida da Silva.   Não havendo manifestações 
o Projeto de Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nono assunto da pauta: 
Aprovação do Projeto de Pesquisa – Titulo: Adequação da Assistência pré-natal entre menores de cinco anos 
residentes na área rural do Município de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Objetivo Geral: Medir a prevalência de 
adequação da assistência pré-natal entre menores de cinco anos residentes em área rural utilizando os critérios 
propostos por Takeda, Coimbra e Silveira. Justificativa:  A necessidade da redução das taxas de mortalidade 
materna e neonatal no Brasil é reconhecida, assim como a importância da assistência pré-natal nesse desafio. 
Apesar da ampliação da cobertura do pré-natal nos últimos anos, tem sido apontada a fragilidade da qualidade 
da assistência prestada (Brasil,2012). Os subsídios para o planejamento e implementação de ações pelos 
gestores dos serviços de saúde podem ser obtidos através de pesquisas de qualidade em atenção à saúde, que 
contribuem significativamente no conhecimento da realidade dos serviços ofertados e suas necessidades (Zanchi 
M et al, 2013). A mortalidade materna no estado do Rio Grande do Sul é considerada preocupante, mesmo 
apresentando razões menores que a do país, ainda são maiores do que preconiza a OMS. Suas principais causas, 
a hemorragia e a hipertensão arterial, poderiam ser geralmente evitadas através da assistência adequada no 
pré-natal e nascimento. As mortes infantis no Brasil, quando investigadas por causas evitáveis, apresentaram um 
decréscimo, porém, as reduzíveis pela adequada atenção a mulher durante a gestação aumentaram. Assim, é 
necessário investir na qualidade da assistência prestada, não bastando a ampliação do acesso ao serviço de pré-
natal (Carreno I et al, 2014; Malta DC et al, 2010). Embora a adequação/qualidade da assistência pré-natal venha 
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sendo estudada no país, a assistência recebida por mulheres residentes em áreas rurais não tem sido alvo destas 
investigações, especialmente na região Sul. As pesquisas que incluem esta população, geralmente não analisam 
o desfecho de acordo com o local de residência, contribuindo para a escassez de informações relativas a saúde 
das pessoas que vivem nestas áreas. O presente estudo irá contribuir com o conhecimento da adequação da 
assistência pré-natal recebida pelas gestantes da área rural e das suas possíveis iniquidades nos últimos cinco 
anos. A partir dos resultados pretende-se contribuir ainda no planejamento de ações com o objetivo de garantir 
uma assistência pré-natal de qualidade e equânime. Coordenador do Projeto: Professor Silvio Omar Macedo 
Prietsch. Não havendo manifestações o Projeto de Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Décimo assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa – Titulo: prevalência de sibilância 
recorrente e fatores associados em crianças menores de cinco anos na área rural do Município de Rio 
Grande/RS.  Objetivo Geral:  Medir a prevalência de sibilância recorrente e identificar os principais fatores 
associados em crianças menores de cinco anos que residem na área rural do município de Rio Grande/RS.  
Justificativa:  A sibilância recorrente é um importante problema de saúde pública em diferentes partes do 
mundo, inclusive no Brasil, pois entre outros fatores, é um forte indicador de asma da criança e afeta todos os 
extratos sociais contribuindo com altos gastos públicos do setor saúde (Solé D et al, 2006). Na literatura 
encontram-se inúmeros estudos epidemiológicos evidenciando altas prevalências desses sintomas em crianças 
menores de cinco anos, grande parte deles ligados à hiperresponsividade das vias aéreas secundária a processos 
virais frequentes no lactente. O impacto na saúde da criança, na família e na sociedade é extraordinário e, no 
entanto, poucos são os municípios brasileiros que reconhecem adequadamente esta realidade ao nível de saúde 
pública. Especialmente estudos populacionais sobre sibilância recorrente e asma em crianças que residem nas 
áreas rurais são escassos, e - quando disponíveis - pouco conclusivos, evidenciando que mais estudos deveriam 
ser realizados com foco nesta população (Wehrmeister FC et al, 2011). A ocorrência de sibilância recorrente e 
asma, de forma geral, é pouco conhecida no Brasil na faixa etária das crianças menores de cinco anos, 
justamente onde ocorre os maiores índices de sibilância. Os estudos conduzidos no final do século passado e nos 
primeiros anos deste, parecem apontar para uma diversidade muito grande de ocorrência de acordo com a 
região do País estudada. No Rio Grande do Sul e, em especial na cidade de Rio Grande, se tem um conhecimento 
razoável da prevalência de doença sibilante em crianças na população urbana por conta de um grande estudo de 
coorte que foi desenvolvido no início do século o que, inclusive, propiciou a alocação de tratamento 
diferenciado à população carente do município através do Ambulatório Especializado de Pneumopediatria da 
Universidade Federal do Rio Grande e da Prefeitura Municipal (Prietsch SO et al, 2005). No entanto permanece 
desconhecida a prevalência e os fatores associados à sibilância recorrente na população rural do Município. 
Assim, o presente estudo tem por finalidade medir a prevalência de sibilância recorrente e identificaros 
principais fatores associados, em crianças menores de cinco anos,residentes na área rural do município de Rio 
Grande, RS. Com isso espera-se contribuir para o estabelecimento de medidas de redução da morbidade infantil, 
não somente na zona rural deste município, como também em outras áreas rurais com características 
populacionais semelhantes. Coordenador do Projeto: Professor Silvio Omar Macedo Prietsch. Não havendo 
manifestações o Projeto de Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo 
primeiro assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa – Titulo: epidemiologia da saúde bucal nos 
quilombos do Município de Pelotas, RS. Objetivo Geral: Descrever a população quilombola do município de 
Pelotas, RS quanto à saúde bucal. Justificativa:  Embora existam leis que garantam os direitos dos quilombolas, 
eles vivenciam de fato situações de exclusão, marginalidade e discriminação e, assim, estão em posição de maior 
vulnerabilidade frente aos agravos de saúde. Estudos sobre a situação de saúde das comunidades quilombolas 
ainda são escassos no Brasil (Volochko A, Batista LE, 2009). Apesar de possuir grandes avanços na saúde bucal 
nos últimos anos, o município de Pelotas apresenta escassez de dados sobre o perfil epidemiológico da saúde 
bucal da população quilombola, o que dificulta a implantação de políticas públicas específicas. Com este estudo 
pretende-se contribuir para reverter à invisibilidade epidemiológica resultante da falta de informações e 
compreender melhor os aspectos ligados à saúde bucal dessa população. Estes dados possibilitarão traçar metas 
a fim de subsidiar programas que contemplem políticas públicas integrais junto a essa comunidade. Além disso, 
as informações obtidas, incluindo uso e acesso a serviços de saúde bucal, morbidades, vulnerabilidade 
socioeconômica, dentre outros devem gerar um amplo diagnóstico bucal dos quilombolas de Pelotas, o que 
representa uma contribuição acadêmica de grande impacto e importância para essa população. Coordenador do 
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Projeto: Professor Silvio Omar Macedo Prietsch. 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: Resistência bacteriana em infecções do trato urinário: comparação entre a adquirida na 
comunidade e a no ambiente hospitalar. Objetivo Geral:  Caracterizar a epidemiologia molecular, bem como, os 
mecanismos de resistência a betalactâmicos e fluoroquinolonas em bactérias Gram-negativas, causadoras de 
infecção do trato urinário adquirido no ambiente hospitalar ou na comunidade, em pacientes atendidos no 
Hospital Universitário Dr. Riet Corrêa Jr., no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Justificativa:  O 
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr da Universidade Federal do Rio Grande atende a região litoral 
lagunar do Rio Grande do Sul, que tem uma população residente estimada em mais de 250 mil habitantes, 
compreendendo as populações das cidades do Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí. 
Anualmente, são registradas em torno de 230 mil consultas, sete mil internações e mais de 300 mil exames 
laboratoriais. Sendo que as infecções do trato urinário são uma das mais frequentes doenças infecciosas 
diagnosticadas no atendimento de ambulatório bem como causadoras de infecção hospitalar. Embora a 
Urocultura seja o exame microbiológico mais realizado no Laboratório de Análises Clínicas do HU-FURG, ainda 
não foi realizado um estudo determinando a frequência das espécies bacterianas e de resistência 
antimicrobiana, tanto nas ITU de origem hospitalar, bem como para as adquiridas na comunidade atendida no 
HU-FURG. Estes padrões podem variar regionalmente e este conhecimento é essencial para a indicação de 
terapias racionais locais. Além disto, o conhecimento genotípico dos mecanismos de resistência associado ao 
custo biológico das cepas circulantes, tanto na comunidade como de origem hospitalar, poderiam servir como 
uma ferramenta mais acurada de vigilância, tanto para o CCIH do HU-FURG, como para a comunidade científica 
e farmacêutica que desenvolvem novas estratégias de controle fomentadas pelos conhecimentos publicados 
cientificamente.  Coordenadora do Projeto: Professora Andrea Von Groll.  Não havendo manifestações o Projeto 
de Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo terceiro assunto da pauta: 
Aprovação do Projeto de Pesquisa- Titulo:  Condições e preparo das escolas no manejo de escolares com asma 
no município de Rio Grande.  Objetivo Geral:  Investigar as condições e o preparo das escolas no manejo de 
escolares com asma no município de Rio Grande, extremo sul do Brasil. Justificativa: O presente projeto de 
mestrado justifica-se devido a importância do manejo da asma dentro das instituições de ensino. Além das 
questões fisiológicas e sociais que os asmáticos precisam enfrentar em seu dia a dia, há de se considerar as 
complicações que podem surgir nos episódios agudos de uma crise sem o devido atendimento. E fundamental 
ter condições e estrutura para o manejo da asma dentro das escolas para ações rápidas e adequadas, evitando 
morbidades e desfechos fatais. Existem diversos relatos (CARTER, 2010; THE TELEGRAPH, 2016) que nos 
apontam que a asma continua sendo uma causa comum de morte em todo o mundo. Nos Estados Unidos, em 
2015, ocorreram 3.615 mortes por asma (CDC, 2016). Na Inglaterra, em 2017 houve 1320 mortes por asma e na 
Escócia, no mesmo ano, 126 mortes (ASTHMA UK, 2018). Estudo realizado na Dinamarca investigou o risco de 
óbito advindo de uma crise asmática e, identificou que das 49 mortes relacionados à asma, 10 eram de pessoas 
jovens entre 1 a 19 anos de idade (GULLACH et al., 2015). No Brasil, de acordo com a base de dados DATASUS, 
em 2016, ocorreram 2.249 mortes por asma, das quais 66 foram crianças e adolescentes de 5 a 18 anos de 
idade. Em todo o Reino Unido constatou-se que 80% das crianças com menos de dez anos que morreram com 
asma, poderiam ter sobrevivido se tivessem recebido uma intervenção adequada (CARR, 2017). Havia uma série 
de contribuições simples que poderiam ter sido feitas pelos próprios indivíduos, por meio de pais, escolas, 
atenção primária e atenção secundária para evitar esse quadro. Como o mais simples deles que é um Plano de 
Ação para a Asma Personalizada nas escolas. Verificou-se ainda, que nas escolas onde os funcionários recebiam 
educação sobre asma, a probabilidade de ter uma política de asma escrita era maior e por sua vez, os 
funcionários estavam mais preparados e aderiam mais rigidamente às políticas escolares para a asma. As escolas 
também devem estar preparadas para identificar novos casos de asma e assim propiciar adequada resposta, em 
tempo hábil, a situações que coloquem em risco a saúde dos escolares (GUPTA et al., 2014). Os professores são 
os primeiros a prestar assistência e seu preparo influencia no alcance de um cuidado ótimo (JARAMILLO E 
REZNIK 2015). Em geral os professores não estão aptos para ajudar escolares com asma na sala de aula. Os 
mesmos referem que não recebem treinamentos suficientes para primeiros socorros em emergências médicas. 
Também citam como barreira a falta de um profissional de saúde no ambiente escolar para treinar e ajudar 
nesses casos (JARAMILLO E REZNIK, 2015). Devido ao tempo que os escolares permanecem na escola, tal local 
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possui um importante papel no manejo de aspectos sociais, educacionais e de vigilância desses casos. Diretores 
e professores devem possuir informações sobre o assunto para saber lidar com possíveis exacerbações em 
momentos de recreação, intervalo das aulas e durante a disciplina de Educação Física. Desta forma, não se pode 
negligenciar o assunto da asma nas escolas, uma vez que proibir a prática de atividade física não traz benefícios 
ao estudante e, liberá-lo para praticar atividade física, sem uma atenção especial, pode ser prejudicial e trazer 
riscos a sua saúde. A literatura científica ainda é deficitária quanto ao assunto, uma vez que grande parte dos 
estudos já realizados no mundo enfoca na prevalência dos sintomas de asma e seus fatores de risco. Nos 
Estados Unidos há uma crescente preocupação com esse tema (CAIN E REZNIK, 2016; VARELA, 2015; PIKE et al., 
2011; GARWICK, SEPPELT E RIESGRAF M, 2010; SNOW et al., 2005), já no Brasil, carecem as pesquisas que 
apontem resultados sobre o manejo da asma dentro das escolas, assim como o conhecimento dos professores 
de Educação Física sobre a asma. Em levantamento recente efetuado nas bases de dados do Pubmed, Lilacs, 
Scielo e Google Acadêmico foi identificado apenas dois estudos com professores na região de São Paulo 
(FREITAS, 2003) e no Rio Grande do Sul (URRUTIA P. M., et al. 2018), porém nenhum trabalho com o manejo 
dentro da escola de educação básica. Partindo disto, é de grande valia uma investigação das condições e o 
preparo das escolas no manejo de escolares com asma no município de Rio Grande, para verificar se as 
instituições possuem algum plano de ação, estrutura física, material e/ou recursos humanos para o atendimento 
a possível crise da doença.  Coordenador do Projeto: Professor Linjie Zhan. Não havendo manifestações o 
Projeto de Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo quarto assunto da 
pauta:  Aprovação do Projeto de Pesquisa - Titulo:   Perfil dos pacientes atendidos nos ambulatórios de 
Endocrinologia e Metabologia do Centro Integrado de Diabetes (CID) do HU,-FURG.  Objetivo Geral: A 
prevalência das diversas patologias endócrino-metabólicas apresentadas pelos pacientes, atendidos no CID.  – 
Prevalência de complicações agudas e crônicas em decorrências dessas doenças. – A frequência de 
comordidades associadas a uma doença primaria. – Caracteristicas peculiares de apresentação de doenças dos 
pacientes dessa região. – Necessidade de orientação de médicos da UBSF sobrepatologias endocrinológicas 
raras para encaminhamento em tempo adequado para o tratamento efetivo. Justificativa:  A organização desse 
banco de dados nos permitirá produzir trabalhos científicos relantes, comparando nossoas dados com outros 
serviços a nível regioal e nacional. A investigação dos casos raros de interesse cientifico que não possa ser 
realizada a contendo no nosso serviço, será efetuada em associação com outros serviços de excelência de outras 
universidades brasileiras. Coordenadora do Projeto:  Professora Margaret dos Santos Medeiros. Não havendo 
manifestações o Projeto de Pesquisa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo 
quinto assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Extensão - Titulo:  Projeto Vivências em Medicina de Família 
e Comunidade. Objetivo Geral:  A atividade de vivência busca propiciar atividade de extensão diferenciada aos 
acadêmicos de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), bem como aproximá-los do cotidiano 
da APS e permitir maior familiaridade com o trabalho realizado nesse setor. Por fim, incentivar uma participação 
mais ativa dos estudantes na comunidade riograndina, na qual estão inseridos durante toda graduação. 
Justificativa:  A vivência baseia-se na importância da realização de atividades práticas como forma de consolidar 
o conhecimento (Lopes, 2012), como norteadoras do estudo da teoria e como fatores de maior preparação do 
médico em formação para lidar com situações reais que envolvem, além da técnica, habilidades emocionais e 
comunicativas. Além disso, a prática contribui para a formação médica orientada pela APS, em concordância 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014 e com a realidade do Sistema de Saúde vigente no país. Dado 
que a medicina de família atua na APS, e que sem a medicina de família a APS não se desenvolve (Trindade, 
2012), é essencial que, para o ensino adequado da medicina de família na graduação, o aluno seja colocado 
também no contexto da Atenção Primária, onde também será aprendida a dinâmica do trabalho em equipe, 
vivenciada a tomada de decisões, a abordagem integral dos problemas, dentre outros. Por fim, promover o 
ensino nesse ambiente através de atividades práticas estimula a participação ativa do aluno, em contraste com o 
método tradicional da sala de aula, e desperta nele o sentimento de responsabilidade na tomada de decisões, 
ferramentas fundamentais para consolidar o aprendizado (Lopes, 2012).  Coordenador do Projeto: Professor 
Tarso Pereira Teixeira. Não havendo manifestações o Projeto de Extensão foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Décimo sexto assunto da pauta: Aprovação para realização do evento intitulado 
“Esporotricose Zoonótica: Panorama Atual e Propostas de Melhoria Diagnóstica e de Enfrentamento”. Este 
evento está inserido como atividade de extensão proposta no projeto “Doenças Fúngicas na Saúde Pública”, 
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cadastrado no SISPROJ. Coordenadora do Projeto: Professora Melissa Orzechowski Xavier. Não havendo 
manifestações o assunto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo sétimo assunto da 
pauta: Aprovação da Alteração do Regimento do Programa de Pós-Graduação Saúde Pública. O Professor 
Obirajara passa a palavra ao Professor Juraci que relatou que alteração foi aprovação em reunião do Colegiado 
do Programa de Pós Graduação em Saúde Pública, conforme ata 06/2018. O Professor Juraci faz a leitura das 
principais alterações a serem realizada: Capítulo II – Seção I: Artigo 7º - São Atribuições do Colegiado: XXI. 
Credenciar, Recredenciar, Descredenciar e ou Classificar os Professores do Programa em Permanentes ou 
Colaboradores, dentro do Quadriênio, com periodicidade anual inclusive, se assim se julgar necessário; Capítulo 
V - Artigo 21º – O ingresso para o Mestrado será, via de regra, bienal, podendo ser anual. Deverá ocorrer toda 
vez que o número médio de egresso por orientador for inferior a 2,0 (dois virgula zero) no primeiro biênio do 
quadriênio definido pela CAPES; Capítulo V - Artigo 22º - O Candidato deverá apresentar os documentos, no 
momento da inscrição, além de outros que venham a ser exigidos: III. Curriculum Vitae em formato Lattes com 
planilha de pontuação preenchida; Capítulo V- Artigo 24º – A Seleção dos alunos a serem admitidos ao Programa 
será realizada por Banca Composta pelo Coordenador, por dois Professores Permanentes e por um Professor 
Visitante ou Externo ao Programa. Este Professor poderá pertencer a algum outro Programa da própria FURG ou 
de outra Instituição de Ensino Superior. Além destes, fará parte da Banca de Seleção um representante dos 
Alunos, este regularmente matriculado no Programa, e por eles Indicados. Este Aluno participará da Avaliação 
Curricular e das entrevistas do Processo Seletivo; Capítulo IX- Seção I- Artigo 47º – O Projeto de Pesquisa deverá 
ser entregue em até 8 (Oito) meses após o ingresso para envio a dois examinadores, sendo um interno e outro 
externo ao Programa. Este Projeto deverá ser apresentado e defendido publicamente em Seminário aberto em 
data a ser definida pelo Colegiado do Programa. Em caso da necessidade de mudança, esta será Indicada pelos 
Examinadores. O Mestrando terá 30 dias para efetuá-la e entregar para a Coordenação do Programa com a 
devida anuência do Orientador. Parágrafo 3o – Em caso de reprovação, uma nova Banca deverá ser indicada, 
com Defesa em até 30 dias da primeira defesa. Em caso de mudança de algum membro da primeira banca, A 
nova defesa deverá ocorrer em até 60 dias da primeira defesa; Parágrafo 4o – Em reprovando nesta segunda 
tentativa, o aluno será excluído do Curso; Capítulo IX- Seção I - Artigo 49º – Será considerado como tendo 
completado A qualificação do Mestrado o aluno que tiver: 1) Seu Projeto de Pesquisa aprovado, 2) Alcançado 
nota de Aprovação no Teste de Proficiência de Língua Inglesa , 3) Cursado todas as Disciplinas obrigatórias e 4) 
Obtido aprovação no Exame de Qualificação final. Completar a Qualificação do Mestrado é requisito para a 
Defesa da Dissertação; Capítulo IX – Seção II - Artigo 50º – O Prazo Mínimo para Defesa de Dissertação será de 
12 (Doze) meses e o máximo será de 24 (Vinte e quatro) meses, a contar do ingresso do aluno no Programa. 
Parágrafo 1º –Excepcionalmente, por solicitação justificada do discente, com a anuência do Professor 
Orientador, poderá ser solicitada prorrogação de no máximo 06 (Seis) meses. O Requerimento para esta 
prorrogação deverá ser encaminhado, no mínimo 60 (Sessenta) das antes do vencimento do prazo. Parágrafo 
2º – O Mestrando que ultrapassar o prazo máximo permitido 30 (trinta) meses (já acrescido do tempo normal 
(24 meses)  mais  período de prorrogação (06 meses) será automaticamente desligado do Programa; Capítulo IX 
– Seção II -Artigo 54º - Parágrafo 3º: Havendo decidido aprovar a dissertação, o Examinador deve Classificá-la 
em uma das duas categorias Abaixo: I. Aprovada com pequenas alterações: O Artigo necessita de pequenas 
correções que podem ser realizadas pelo próprio Autor com o apoio do Orientador. O Mestrando dispõe de até 
30 (Trinta) dias para Resubmeter a Dissertação corrigida. Esta revisão e aprovação final ficará ao encargo única e 
exclusivamente do Orientador; II. Aprovada com grandes reformulações: O Artigo necessita de Reformulações 
que envolvem análises de dados ou ampla revisão da Redação. Para ter a aprovação final, deverá ser reavaliada 
pelo examinador interno, que deverá levar em conta os pareceres dos dois Examinadores (Interno e Externo). O 
Mestrando disporá de até 90 dias para as alterações e Resubmissão; Capítulo IX – Seção II -Artigo 55º – O Aluno 
que, tendo sido aprovado 1) na Qualificação do Projeto, 2) Na banca fechada com examinadores e 3) Na entrega 
de três copias impressas sem encadernação (mais arquivo em PDF) do volume final pela Secretaria conforme 
normas do Programa, estará então, credenciado a realizar a apresentação pública da sua Dissertação. Esta 
apresentação será realizada após a concordância do Orientador em data a ser definida pela Coordenação do 
Programa, via de regra, junto com outros dois Alunos do Programa. Parágrafo Único – O Grau de Mestre 
somente será homologado pelo Colegiado do Programa, assim como a autorização para emissão do Diploma, 
somente após ter cumprido integralmente todos os requisitos do Artigo 55; Capítulo IX – Seção III - Artigo 58º- O 
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Aluno deverá submeter à Secretaria do Programa cópia em PDF da Dissertação com até 30 (trinta) dias de 
antecedência a data da defesa. Parágrafo 1º – A Secretaria do Programa enviará o arquivo da dissertação, bem 
como instrução de avaliação, em PDF aos Membros da Banca dentro deste prazo. Fora dele, o envio será de 
responsabilidade do Orientador. Cópia impressa somente se o Examinador exigir, o que ficará ao encardo do 
Orientador e do Aluno, tanto a impressão quanto o respectivo envio ao(s) solicitante(s); Capítulo XI -  Artigo 73º- 
Caso o aluno não apresente proficiência no Idioma Inglês em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após a 
data da matrícula, o mesmo será automaticamente desligado do Programa. Após a leitura das alterações no 
Regimento do PPG Saúde Pública. Foi colocado em votação não havendo manifestações a Alteração do 
Regimento do Programa de Pós-Graduação Saúde Pública foi aprovado por unanimidade. Décimo oitavo 
assunto da pauta: Eleição para Coordenação do PPGCS 2019/2020. Aprovação da Comissão Especial será 
constituída: Prof. Dr. Carlos James Scaini (Docente), Simone Rodrigues Zabolotny (Técnica Administrativa) e Ana 
Júlia Reis (Discente do PPGCS) e aprovação do cronograma conforme segue:  

DATA/PRAZOS ATIVIDADE 

8/11/2018 Instalação da Comissão 

08/11/2018 Aprovação do calendário e normas para eleição 

12/11/2018 a 
20/11/2018 

Inscrição das Chapas no protocolo endereçado a Comissão Eleitoral no do  
PPGCS 

22/11/2018 Divulgação das Chapas inscritas 

23/11/2018 a 26/11/2018 Período de campanha eleitoral 

28/11/2018 Votação pela página consultas.furg.br 

03/12/2018 Divulgação do resultado e encaminhamento ao Conselho da FAMED. 

Em votação da composição da Comissão Especial e o cronograma para eleição para a Coordenação do PPGCS  
2019/2020, não havendo manifestações aprovado unanimidade. Décimo nono assunto da pauta: 19) Eleição 
para Coordenação do Curso de Medicina.  Aprovação da Comissão Especial será constituída: Fabiane Aguiar dos 
Anjos Gatti (Docente), Nicolle Barnes da Silveira (Técnica Administrativa) e Joyce Beatriz Pasqualotto Reis Borges 
(Discente da Graduação) e aprovação do Cronograma conforme segue:  A Eleição será realizada no período 
entre os dias 19/11 e 30/11/2018:  

DATA/HORA AÇÃO LOCAL 

19 e 20/11 
Das 08h às 12h 

Das 13h30 às 16h30 

Inscrições dos candidatos Protocolo do Campus Saúde 

21/11 
16h – Divulgação 

Homologação e divulgação dos 
candidatos inscritos 

- www.medicina.furg.br e Mural do 
4º andar da área acadêmica 

22/11 
Das 08h às 12h 

Das 13h30 às 16h30 
Período de recursos Protocolo do Campus Saúde 

23/11 
17h – Divulgação 

Divulgação resultados dos recursos 
- www.medicina.furg.br e Mural do 

4º andar da área acadêmica 

26 e 27/11 
00h do dia 26/11 até às 23h59 

do dia 27/11 
Eleição 

Site de consultas da FURG: 
http://www.consultas.furg.br 

 

28/11 
09h 

Divulgação dos resultados 
- www.medicina.furg.br e Mural do 

4º andar da área acadêmica 

29/11 
Das 09h30 às 12h 

Das 13h30 às 16h30 
Período de recursos Protocolo do Campus Saúde 
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Em votação da composição da Comissão Especial e o cronograma para eleição da Coordenação do 

Curso de Medicina, não havendo manifestações aprovado unanimidade. Vigésimo assunto da pauta: 
Reativação da composição das Comissões de Ensino, Pesquisa e Extensão. O Professor Obirajara fala que está 
sendo discutido algum tempo com a Coordenação do Curso a reativação das Comissões:  atualmente na 
Comissão de Ensino Professora Carla Vitola Goncalves, Comissão Pesquisa Professor Pedro Eduardo Almeida da 
Silva e na Comissão de Extensão Professora Simone de Menezes Karam.  Também será indicado um técnico e 
um discente para integrar as referidas Comissões. A proposta que todos os projetos sejam discutidos nas 
referidas Comissões, para posteriormente ser enviado para aprovação no Conselho. Na próxima reunião do 
Conselho será aprovado o Regimento das respectivas Comissões.  Em votação da reativação das Comissões de 
Ensino, Pesquisa e Extensão aprovado por unanimidade.  21) Assuntos Gerais: 1) Reunião com a Diretoria de 
Assuntos Institucionais:  o Senhor Diretor informa que a Direção e Coordenação do Curso participou da reunião 
discutida a recomposição da Comissão Própria de Avaliação, novas diretrizes da Comissão, a proposta será de 

quatro anos para mandato dos representantes. A Comissão solicita apoio juntos aos alunos, mobilizando com o 
objetivo de construir o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para os próximos quatro anos 
(2019-2022) e coletar sugestões a fim de solucionar os problemas apontados pela Pesquisa de 
Autoavaliação Institucional, a Pró-reitoria de Planejamento e Administração (Proplad) da FURG 
convida os estudantes a participarem da elaboração do PDI. A consulta vai até o próximo 
domingo, 19, através do Sistema de Consultas. O PDI é o documento que apresenta os objetivos 
planejados pela universidade e faz parte do Projeto Pedagógico Institucional (PPI). A síntese dessa 
consulta irá servir de base para a elaboração do Plano Institucional da FURG.  2) Seminário de HIV-
AIDS: O Professor Obirajara convida a todos para participação do Simpósio Sül-Riügrandense em HIV/AIDS, no 
período de 08 a 10 de novembro de 2018, no Anfiteatro do Campus da Saúde da faculdade de Medicina – FURG, 
sob a Coordenação da Professora Jussara Maria Silveira e a Professora Rossana Patricia Basso. 3) Congresso 
COBEM:  O Senhor Diretor informa ao Conselho que a Direção e a Coordenação de Graduação do Curso de 
Medicina, participou do 56º Congresso Brasileiro de Educação Médica – COBEM que foi realizado em Vitória/ES, 
no período 01 a 04 de novembro de 2018. O Professor Obirajara parabeniza o Professor Sandro Schreiber de 
Oliveira, novo Vice-Presidente eleito na ABEM. O Professor Sandro agradece o apoio que recebido da FURG 
especialmente da Faculdade de Medicina. 4) A Professora Fabiane agradece em nome da Professora Melissa aos 
servidores da Editora e Gráfica que mesmo com dificuldade no orçamento os serviços estão sendo atendidos 
com rapidez e ótima qualidade.  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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