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ATA 23/2018 

 
Aos vinte dias  do  mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas e quinze 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), 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 Clinica Médica), Ari Gonçalves de Lima (Coordenador da Área Ginecologia e Obstetrícia), Hsu 
Yuan Ting (Coordenador Docente da Área de Cirurgia), Simone de Menezes Karam (Coordenadora 
Docente da Área de Pediatria),  Juraci Almeida César  (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) e Caroline 
Busatto (Representante Discente da Pós-Graduação). Ao iniciar a reunião o Senhor Diretor colocou em 
discussão o assunto da pauta como segue:  Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 20/2018 da 
reunião ordinária realizada em 08/11/2018.  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 20/2018 foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade. Segundo Assunto da Pauta: Aprovação da Ata: 21/2018 da reunião 
extraordinária realizada em 08/11/2018. 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 21/2018 foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade.  Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa – Título: Impacto dos 
diuréticos nos sintomas urinários dos idoso prostáticos. Objetivo Geral: Estudar se há aumento dos 
sintomas urinários nos idosos usuários de diuréticos. Resumo da Proposta: O uso de diurético é comum 
na população geral, principalmente nos idosos, com objetivo do tratamento de hipertensão arterial 
sistêmica. O uso desta classe de medicação provoca sintomas urinários que quando é utilizado nos 
homens idoso, podem simular sintomas prostáticos, causando a confusão de sintomas. A presente 
pesquisa tem o objetivo de identificar o \"quanto\" o diurético provoca sintoma urinário nos pacientes 
acima de 50 anos. Coordenador do Projeto: Professor Hsu Yuan Ting. 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. Quarto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa 
– Título: Sífilis e HIV: palestras educativas e testes sorológicos em militares do sexo masculino na região 
Sul do Brasil. Objetivo Geral: Expandir na comunidade masculina do exército conhecimentos básicos 
sobre sífilis e HIV (diagnóstico, transmissão, sinais clínicos, tratamento).  Resumo da Proposta: A sífilis é 
uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum que pode ser transmitida por relação sexual, 
contato com secreções infectadas através de uma solução de continuidade e via transplacentária. Apesar 
dos esforços para controle e prevenção de sífilis, esta continua presente e ativa na população, sendo 
crescente o número de casos, principalmente a partir do ano de 2012 (Brasil e no mundo), estando, 
atualmente, em 2018, em estado de epidemia na cidade de Rio Grande/RS. Da mesma forma, os números 
de casos de pacientes soropositivos (HIV) estão aumentando. As principais vias de transmissão do vírus 
HIV são: relação sexual desprotegida, sexo oral, contaminação por sangue ou hemoderivados e a 
transmissão vertical. Este trabalho tem como objetivo divulgar informações (diagnóstico, formas de 
transmissão, tratamento, sintomas clínicos) sobre sífilis e HIV para militares do sexo masculino (palestras) 
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e fazer a sorologia de sífilis e HIV nos participantes do estudo. A metodologia utilizada será aplicação de 
um questionário auto-aplicável para saber o conhecimento básico a respeito dessas doenças (Sífilis e 
AIDS), seguido de palestras informativas sobre esses temas. Também serão disponibilizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande Testes Rápidos para sífilis e HIV, os quais serão aplicados aos 
participantes do estudo, a fins de saber a soroprevalência destas doenças nos militares. Coordenadora do 
Projeto: Professora Carolina Alicia Coch Gioia.  Após ampla discussão foi definido pelos conselheiros que o 
projeto se trata de um Projeto de Extensão, o qual deverá ser alterado no SISPROJ, para posteriormente 
retornar ao Conselho. Quinto Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Pesquisa – Título: Palestras 
Educativas para alunos de Escolas Públicas e Particulares da Cidade de Rio Grande/RS sobre sífilis.  
Objetivo Geral: Expandir o conhecimento sobre sífilis entre a comunidade de Rio grande/RS através de 
palestras educativas.  Resumo da Proposta:  A sífilis é uma doença causada pela bactéria Treponema 
pallidum que pode ser transmitida por relação sexual, contato com secreções infectadas através de uma 
solução de continuidade e via transplacentária (sífilis congênita). Apesar dos esforços para controle e 
prevenção de sífilis, esta continua presente e ativa na população, sendo crescente o número de casos no 
Brasil e em Rio Grande/RS, principalmente a partir do ano de 2012. Devido a ser uma doença de 
notificação compulsória, a Vigilância Epidemiológica da cidade dispõe de algumas notificações (apesar de 
sub-notificações), as quais demonstram uma elevação tanto dos casos de sífilis adquirida, em gestantes, e 
e congênita (2012 a 2016). Este aumento ultrapassa 60 % em cada categoria. Existem alguns fatores que 
podem estar colaborando para a disseminação da doença tais como: difícil acesso aos serviços de pré-
natal nas Unidades Básicas de Saúde, sub-notificações de casos (principalmente no sexo masculino), 
falhas no diagnóstico e no tratamento da doença, bem como a falta de educação básica sobre Infecções 
Sexualmente Transmissíveis na população (escolas, universidade, comunidade entre outros). 
Coordenadora do Projeto: Professora Carolina Alicia Coch Gioia. Após ampla discussão foi decidido pelos 
conselheiros que o projeto trata-se de um Projeto de Extensão, o qual deverá ser alterado no SISPROJ, 
para posteriormente retornar ao Conselho. Sexto Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Pesquisa -  
Título:  Polimorfismo dos genes TLRS 7 e 9 e a sua associação com complicações gestacional em presença 
de patógenos virais em placentas de uma população do Extremo Sul do Brasil. Objetivo Geral: Avaliar os 
polimorfismos dos genes TLR7 (RS179008) e 9 (RS5743836) em gestantes e sua associação com presença 
de patógenos virais e complicações na gestação em uma população do extremo sul do Brasil. Resumo da 
Proposta: Os receptores de padrão de reconhecimento da família Toll-like (TLR) são uns dos principais 
reguladores da imunidade inata. Esses receptores estão envolvidos em diversas funções imunes, como na 
proteção do trato reprodutivo feminino contra patógenos invasores, principalmente aqueles causadores 
de infecções sexualmente transmissíveis (IST). Além disso, são também reguladora chave em eventos 
imunológicos durante diversas fases de gestação, como por exemplo, implantação e trabalho de parto. 
Assim, polimorfismos desses receptores podem estar envolvidos com complicações na gravidez. 
Coordenadora do Projeto: Professora Vanusa Pousada da Hora. 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. Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa 
– Título: Prova de conceito para desenvolvimento de vacina terapêutica contra HIV/Aids com base em 
epítopos virais arquivados e tipagem de HLA de classe I.  Resumo da Proposta:  Desde as recentes 
tentativas de cura de pacientes infectados com base no transplante de medula óssea em adultos ou no 
início precoce do tratamento com posterior interrupção em uma criança, têm se observado que a 
erradicação do HIV ainda é um desafio. No entanto, algumas estratégias têm sido propostas para 
erradicar o vírus de um indivíduo infectado. Uma delas é baseada na \"expulsão\" dos vírus escondidos 
em células-T infectadas em estado latente, um reservatório muito estável de células-T de memória de 
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longa duração carregando vírus competentes em replicação e integrados. Outra estratégia proposta 
baseia-se na vacinação terapêutica de indivíduos infectados pelo HIV, provocando respostas imunes que 
poderão ajudar controlando a replicação do HIV após a descontinuação do tratamento antirretroviral em 
pacientes que têm controle da viremia do HIV a longo prazo e reconstituição imunológica parcial devido 
ao sucesso da HAART por um certo número de anos. A capacidade para controlar a infecção pelo HIV tem 
sido correlacionada com certos alelos de antígenos leucocitários humanos (HLA), por exemplo, B*57:01, 
B*27:05 e B*14. É proposto que os peptídios virais apresentados por estas moléculas de HLA induzem 
fortes respostas para o HIV de células T CD8 específicas, que são responsáveis pelo controle viral 
observado. As respostas celulares são dependentes do arcabouço imunogenético do indivíduo, e 
principalmente dos seus tipos de alelos HLA de classe I. Os melhores imunógenos para vacinas seriam 
epítopos virais que se encontram presentes nos reservatórios virais arquivados no indivíduo vacinado e 
que este último seja capaz de restringir, através do HLA, pela apresentação ao sistema imunológico. O 
Brasil, maior país da América do Sul e que responde por cerca de dois terços das infecções pelo HIV-1 no 
continente, tem provavelmente a maior diversidade relatada do HIV. O subtipo do HIV-1 de maior 
circulação do país é o B, mas outros subtipos, tais como F1, C, e diversos recombinantes F/B e B/C 
também circulam, conforme relatado pelo nosso grupo e por outros. Devido à alta prevalência de HIV-1B 
e C no Sul do Brasil, nós também caracterizamos uma CRF que compreende estes dois subtipos 
(CRF31_BC), com circulação importante no país. Em relação à base genética da população brasileira, a 
maioria dos dados disponíveis diz respeito a etnias específicas, notadamente de origem Ameríndia, e 
amostragens de conveniência. Em geral, as estimativas da frequência dos alelos de HLA da população 
geral mista no Brasil são escassas. O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma população 
mista complexa, composta das etnias Caucasiana, Ameríndia e Africana. Essa heterogeneidade torna o 
Brasil um local muito atraente para estudos genéticos humanos das interações entre patógeno e 
hospedeiro. Trabalhos anteriores mostraram que a análise combinada de quasispécies arquivadas de HIV 
e dos haplótipos HLA do hospedeiro é viável e fornece informações importantes sobre a capacidade dos 
pacientes para restringir seus próprios vírus arquivados. Enquanto alguns indivíduos apresentavam uma 
boa afinidade teórica (AT) para epítopos de seus provírus com base em informações de seu HLA, outros 
carregavam vírus com epítopos mutantes com reduzida AT para seus alelos de HLA. Um estudo piloto foi 
realizado na França com apenas onze pacientes, e agora queremos expandir esse trabalho com pacientes 
adicionais no cenário brasileiro, mais complexo, com diversas origens genéticas de hospedeiros e de vírus. 
Apesar do fato de que a nossa abordagem de vacinação terapêutica é focada em um conceito baseado no 
indivíduo, é possível que os epítopos comuns compartilhados por vírus de diferentes indivíduos com 
haplótipos HLA localmente semelhantes possam permitir o desenho de produtos vacinais mais amplos 
que podem ser usados em vários indivíduos, reduzindo assim o custo de uma potencial vacina. Além da 
determinação de AT de epítopos de HLA, esse estudo preliminar também analisou os padrões de 
mutações de resistência a drogas presentes nos provírus arquivados dos indivíduos por 
pirosequenciamento ultraprofundo. Esta informação pode direcionar possíveis trocas terapêuticas e 
evitar falência virológica nos pacientes avaliados. Coordenadora do Projeto: Professora Vanusa Pousada 
da Hora. Após a leitura, o senhor Presidente colocou o assunto em discussão. 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. Oitavo Assunto da Pauta:  Aprovação do 
Projeto de Pesquisa - Título: Efeito de respiração diafragmática no balanço autonômico e nos desfechos 
clínicos e funcionais em crianças com asma crônica: ensaio clínico randomizado e controlado. Objetivo 
Geral: Avaliar o efeito de respiração diafragmática no sistema nervoso autonômico e nos desfechos 
clínicos e funcionais em crianças com asma crônica. Resumo da Proposta: A asma é a doença crônica mais 
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comum em crianças, sendo considerada um problema global de saúde pública. O tratamento de asma 
inclui broncodilatadores para o alívio de sintomas e agentes anti-inflamatórios para o controle da doença. 
Os consensos internacionais recomendam o uso de exercícios respiratórios, entre eles a respiração 
diafragmática, como tratamento complementar em pacientes com asma. Porém, essas recomendações 
são baseadas em evidências limitadas. O presente estudo tem como principal objetivo avaliar o efeito de 
respiração diafragmática no sistema nervoso autonômico e nos desfechos clínicos e funcionais em 
crianças com asma crônica. Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado em grupos paralelos, 
com a duração de 12 semanas. Serão incluídas neste ensaio crianças com idade entre 7 e 18 anos e com 
diagnóstico de asma, atendidas no Ambulatório de Pneumologia Pediátrica do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande - RS. Os pacientes serão randomizados em dois grupos: 
1) Grupo de intervenção: os participantes praticam a respiração diafragmática com duração de 10 
minutos, uma vez ao dia, no ambiente domiciliar, sob a supervisão dos pais; 2) Grupo de controle: os 
participantes praticam o exercício sham consiste em 10 respirações lentas e profundas, duas vezes por 
semana, no ambiente domiciliar, sob a supervisão dos pais. Os pacientes em ambos os grupos continuam 
os tratamentos de rotina. Os principais desfechos do estudo são balanço autonômico avaliado através de 
análise da variabilidade da frequência cardíaca, escores do teste de controle da asma, parâmetros 
espirométricos e escores de ansiedade dos pacientes. As avaliações serão feitas na entrada do estudo, 6 
semanas, e 12 semanas após a intervenção, por avaliadores independentes cegos à alocação dos grupos. 
O teste t de Student ou Mann Whitney será aplicado para comparação das variáveis contínuas entre dois 
grupos. Os dados dicotômicos serão analisados através de teste do qui-quadrado. O teste de correlação 
de Pearson será utilizado para a análise da associação entre as variáveis estudadas. Dessa forma, espera-
se que o presente projeto resulte em: I) evidência robusta sobre a afetividade da prática regular de 
respiração diafragmática em crianças com asma, que pode fornecer o respaldo científico para os 
consensos de asma quanto ao uso de exercícios respiratórios como tratamento complementar; II) melhor 
entendimento de possíveis mecanismos de ação de respiração diafragmática em pacientes com asma. 
Coordenador do Projeto: Professor Linjie Zhang. 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. Nono Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa – Título: O Efeito 
do Programa de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness no Stress e Qualidade de Vida em Mães de 
Crianças E Adolescentes Com Doenças Crônicas: Um Ensaio Clínico Randomizado.  Objetivo Geral: Avaliar 
o efeito do Programa de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness em mães de crianças e 
adolescentes com doenças crônicas. Resumo da Proposta: As doenças crônicas da infância se 
caracterizam como um conjunto de condições patológicas cuja duração é longa ou indefinida, ou maior 
que 12 meses, com prognóstico geralmente incerto, com períodos de remissão e exacerbação 
sintomatológica ao longo do tempo e que requerem cuidado contínuo e sem necessariamente, resultar 
em cura. Diabete melittus, mal formações congênitas, câncer, fibrose cística, doenças cardiopulmonares 
congênitas, imunodeficiências, neuropatia, autismo, síndromes genéticas e TDAH são algumas doenças 
crônicas comuns nesta faixa-etária. As mães, principais cuidadoras das crianças e adolescentes com 
doença crônica, sofrem um impacto deletério, no tocante a saúde mental, devido à sobrecarga do 
cuidado com o filho. Nível elevado de stress, prejuízo na qualidade de vida materna, sintomas de 
ansiedade e depressão traduzem esse impacto. Frente à isso, existe a necessidade de se estabelecer 
linhas de cuidado a essas mães. O Programa de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness (atenção 
plena) (PSBM) representa uma alternativa para esse cuidado - técnicas de treino de atenção e 
concentração de oito semanas. Nesse estudo, um ensaio clínico randomizado, com avaliação cega dos 
desfechos, pretende-se avaliar o efeito desse programa nas mães (acima de 18 anos) de crianças e 
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adolescentes (até 15 anos) com doenças crônicas, adscritas na Estratégia da Saúde da Família (ESF) de Rio 
Grande - RS, quanto ao: 1) stress; 2) qualidade de vida, 3) sintomas de ansiedade e depressão. O tamanho 
da amostra será estimado com base em estudo piloto. A amostragem será aleatória proporcional por 
unidade da ESF. As participantes serão alocadas aleatoriamente em dois grupos: PSBM e grupo controle 
(aconselhamento multiprofissional). A duração do ensaio será de oito semanas. Os escores, com 
respectivas escalas, de stress (Pareting Stress Index Short Form- PSI/SF) qualidade de vida (WHOQOL 
Bref), ansiedade (BDI) e depressão (BAI) serão medidas na entrada e no final da intervenção. O resultado 
desse ECR poderá incentivar que os Intervenções Baseados em Mindfulness sejam amplamente utilizados 
para o cuidado dessas mães dentro da proposta das Práticas Integrativas e Complementares do SUS.  
Coordenador do Projeto: Professor Linjie Zhang. 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. Decimo Assunto da Pauta:  Aprovação do Projeto de Pesquisa -  Titulo: 
Prevalência dos marcadores dos vírus das Hepatites E e G em populações selecionadas do extremo sul do 
Brasil. Objetivo Geral:  Estudar a infecção pelos vírus da hepatite E e G em populações selecionadas 
(doadores de sangue e indivíduos infectados pelos HIV) no extremo Sul do Brasil. Resumo da Proposta: Os 
agentes etiológicos responsáveis por desencadear uma Hepatite Viral são inúmeros. Vários desses 
agentes foram isolados apenas recentemente. Destacamos aqui o Vírus da Hepatite E (HEV) e o Vírus da 
Hepatite G (pegivírus humano - HPgV). O HEV foi descoberto a partir de estudos que envolveram os surtos 
de hepatite transmitida pela água na Índia, nos quais a Hepatite A havia sido descartada. O impacto global 
dessa infecção não está determinado, mas existem estimativas que um terço da população mundial já 
tenha sido exposta ao HEV. A prevalência global está associada à condição socioeconômica da população, 
assim sendo, a soro-prevalência é maior em regiões onde o saneamento básico é precário ou inadequado. 
No Brasil, são escassos os estudos que avaliaram a soro-prevalência da infecção pelo HEV em humanos, A 
infecção pelo HPgV é comum em todo o planeta e sua transmissão parece ocorrer pelas vias parenteral, 
sexual e materno-infantil. Considerando os poucos estudos realizados no Brasil entre voluntários 
saudáveis e doadores de sangue, estima-se que a infecção pelo HPgV apresente uma prevalência entre 5 a 
10, podendo chegar a índices superiores a 20%. Este estudo pretende avaliar a ocorrência desses agentes 
virais na região sul do país, determinar potenciais fatores envolvidos na sua ocorrência e comparar os 
achados obtidos com o de outras populações e regiões. Os resultados desta pesquisa trarão melhores 
esclarecimentos acerca da epidemiologia regional desses vírus e podem ser úteis para orientar políticas 
de saúde pública.  Coordenador do Projeto: Professor Cláudio Moss da Silva. 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 Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação 
do Projeto de Pesquisa -  Titulo: Avaliação do efeito da associação de probióticos para a prevenção da 
infecção por Toxocara canis em modelo experimental murino. Objetivo Geral:  Avaliar o efeito protetor 
da suplementação com os probióticos Saccharomyces boulardii e Lactobacillus rhamnosus na prevenção a 
infecção experimental por Toxocara canis em camundongos. Resumo da Proposta: A toxocaríase visceral, 
causada pelo nematódeo Toxocara canis, é uma zoonose com elevada prevalência em países em 
desenvolvimento. Diversos estudos realizados têm apontado o efeito protetor do uso de probióticos 
como estimulantes do sistema imune e como protetores contra parasitoses intestinais e teciduais. Em 
relação à toxocaríase, os probióticos Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
rhamnosus e Enterococcus faecalis já demonstraram efeito benéfico. Este projeto visa avaliar o efeito da 
suplementação com diferentes probióticos e do uso associado nestes na prevenção da infecção por 
Toxocara canis em modelo experimental murino e o efeito promovido sobre a imunidade inata dos 
hospedeiros. Coordenadora do Projeto: Professora Luciana Farias da Costa de Avila. Após a leitura, o 
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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 -  Título: Evolução da assistência à gestação e ao parto entre 2007-2019 no 
municipio de Rio Grande, RS. Objetivo Geral:  Conhecer indicadores básicos da assistência à gestação e ao 
parto no município de Rio Grande, RS, em 2019; - Comparar a evolução de diversos indicadores da 
assistência à gestação e ao parto para este mesmo município entre os anos 2007, 2010, 2013, 2016 e 
2019.  Resumo da Proposta:  O presente projeto de pesquisa tem por objetivo avaliar a evolução de 
indicadores de assistência à gestação e ao parto para todos os nascimentos ocorridos no município de Rio 
Grande, RS), nos anos de 2007, 2010, 2013, 2016 e 2019. O delineamento utilizado nestes inquéritos foi 
do tipo transversal com as mães sendo entrevistadas na maternidade em até 48 horas após o parto. Os 
dados deste estudo de 2019 serão obtidos da mesma forma que nos quatro anteriores, ou seja, por meio 
da aplicação de questionário a todas as parturientes cujos filhos venham nascer em uma das duas únicas 
maternidades do município entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Além disso, estas crianças 
serão medidas para peso, comprimento, perímetro torácico, cefálico e circunferência abdominal. O 
questionário buscará informações sobre características demográficas da mãe e do recém-nascido, nível 
socioeconômico e condições de habitação e saneamento da família, assistência recebida durante a 
gestação e o parto e intercorrências no período gestacional, entre outras. Os questionários provenientes 
destas entrevistas serão codificados, revisados, duplamente digitados, comparados e corrigidos. Estas três 
últimas etapas serão realizadas por meio do software Epidata 3.1, enquanto a análise de consistência e 
final serão conduzidas utilizando-se do pacote estatístico Stata 14. Os resultados provenientes destes três 
estudos serão colocados em perspectiva visando avaliar a evolução dos principais indicadores da 
assistência a gestação e ao parto e repassados à comunidade riograndina através de matérias nos jornais 
locais, apresentações e discussões com a comunidade e autoridades locais. Além disso, será elaborado 
um relatório final contendo os principais resultados deste estudo entre 2007-2019 bem como diversos 
artigos científicos serão redigidos para publicação em periódicos nacionais e estrangeiros. Finalmente, 
parte destes dados serão utilizados para elaboração de pelo menos duas teses de doutorado já em curso 
junto aos programas de pós-graduação em Ciências da Saúde e quatro dissertações de Mestrado em 
Saúde Pública, ambos da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).  Coordenador do Projeto: Professor 
Juraci Almeida Cesar. 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 
Terceiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa – Título: Coorte de nascimentos Rio 
Ggrande:  um estudo sobre desenvolvimento infantil e qualidade de vida das famílias. Resumo da 
Proposta: Antecedentes: a evolução da assistência à gestação e ao parto vem sendo monitorada no 
município de Rio Grande por meio de inquéritos censitários regulares trienais há 10 anos. Ao longo deste 
período, foi possível verificar que a quase totalidade dos indicadores melhorou de forma expressiva. Os 
cuidados pré-natais recebidos em 2016, ocasião do último inquérito, foram substancialmente melhores se 
comprados àqueles de 2007, quando do primeiro inquérito. No entanto, após o parto, nada mais se sabe 
sobre estas crianças, suas mães ou famílias, o que impede a proposição de medidas efetivas em seu 
benefício. Objetivos: acompanhar o padrão de crescimento, de desenvolvimento, de morbidade e de 
utilização de serviços de saúde por estas crianças, avaliar o estado de saúde de suas mães e conhecer as 
condições em que sobrevivem suas famílias. Coordenador do Projeto: Professor Juraci Almeida Cesar. 
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  Quarto  
Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino – Título: Curso de interpretação de ECG. Objetivo 
Geral:  Realizar aulas teóricas visando o aprendizado e reforço de conceitos e interpretação do 
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eletrocardiograma em diferentes contextos da clínica médica. Resumo da Proposta: O Curso de 
Eletrocardiograma foi pensado a partir da necessidade de saber usar e interpretar essa ferramenta que 
tão comum na prática médica. O curso tem como objetivo propiciar aos acadêmicos do curso de Medicina 
da Universidade Federal do Rio Grande e paticipantes do Programa de Residência em Anestesiologia do 
HU-FURG o aprendizado e reforço de conceitos básicos em eletrocardiograma e sua correta interpretação 
em diferentes contextos da clínica médica através de aulas teórico-práticas. Coordenadora do Projeto: 
Professora Andrea Fogaca Soubhia. Não havendo manifestações o Projeto de Ensino foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo Quinto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de 
Ensino - Título: O uso de Antibióticos na prática médica. Objetivo Geral: Realizar aulas teóricas visando o 
aprendizado e reforço de conceitos sobre os aspectos microbiológicos que influenciam na aplicabilidade 
dos antibióticos em diferentes contextos da clínica médica.  Resumo da Proposta: O curso \"O uso de 
Antibióticos na prática médica\" busca oferecer aos estudantes inscritos a possibilidade de aprender e 
revisar conceitos e aplicabilidades da antibioticoterapia e de microbiologia que interferem na prática 
diária. Serão desenvolvidas atividades teóricas semanais, conforme a disponibilidade dos professores 
palestrantes, com um total de 6 horas. Objetiva-se auxiliar os estudantes ainda antes do internato médico 
e no próprio internato, proporcionando uma prática de estágio mais segura e capacidade de refletir sobre 
o melhor tratamento para cada paciente. Coordenador do Projeto: Professor Hugo Cataud Pacheco 
Pereira. Não havendo manifestações o Projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Décimo Sexto Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino -  Titulo: Saberes em 
Cirurgia Pediátrica. Objetivo Geral: Ampliar os conhecimentos acerca das práticas cirúrgica e pediátrica, 
além de proporcionar contato mais próximo entre alunos e pacientes cirúrgicos pediátricos contribuindo 
para uma maior humanização do processo pedagógico e propiciando assim que os aprendizes visualizem 
a totalidade do paciente pediátrico frente a uma prática cirúrgica. Resumo da Proposta: O projeto 
\'Saberes em Cirurgia Pediátrica\' busca complementar a formação acadêmica em cirurgia pediátrica dos 
estudantes de medicina da Universidade Federal do Rio Grande. Ele visa ampliar os conhecimentos acerca 
das práticas cirúrgica e pediátrica a fim de proporcionar aos seus participantes um aprimoramento sobre 
o tema em questão. Além disso, proporcionará contato mais próximo entre alunos e pacientes 
pediátricos, contribuindo para uma maior humanização do processo pedagógico e propiciando assim que 
os aprendizes visualizem a totalidade do paciente pediátrico frente a uma prática cirúrgica. O projeto, 
pautado nos princípios de inter/transdisciplinaridade, será ambiente favorável para a conjugação dos 
vários saberes adquiridos pelos alunos, não apenas durante suas atividades, mas também no curso 
regular de medicina, favorecendo uma melhor compreensão dos vários conceitos e técnicas através de 
sua aplicação prática. Coordenador do Projeto: Professor Alessandro Menezes de Oliveira. Não havendo 
manifestações o Projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo 
Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Ensino - Título: Tutoria discente da disciplina de 
Clínica Cirúrgica Geral. Objetivo Geral: A atuação do tutor visa ampliar a participação do estudante de 
graduação nas atividades da disciplina, auxiliando no planejamento das atividades, na preparação de 
aulas e no processo de orientação dos alunos. Resumo da Proposta: A Disciplina de Clínica Cirúrgica 
Geral, da Faculdade de Medicina (FAMED), na Universidade Federal do Rio Grande - FURG, com a 
implementação de um modelo pedagógico de ensino-aprendizagem, centradas no aluno, tem um papel 
ativo na construção do conhecimento, explorando possibilidades interativas, visando o desenvolvimento 
de habilidades. A atuação do tutor visa ampliar a participação do estudante de graduação nas atividades 
da disciplina, atuando no planejamento das atividades, na preparação de aulas e no processo de 
orientação dos alunos. O tutor será um elemento facilitador colaborando com os professores da disciplina 
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e auxiliando os alunos.  Coordenador do Projeto: Professor Alessandro Menezes de Oliveira. Não 
havendo manifestações o Projeto de Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade 
Décimo Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão – Título: Diu Pós Placentário. 
Objetivo Geral: Planejamento familiar. Resumo da Proposta: Inserção de Diu no puerpério imediato a 
inserção pós-placentária refere-se à inserção dentro de 10 a 15 minutos após a dequitação, seja parto 
vaginal ou cesárea. Além de não interferir com a amamentação, a inserção do DIU pós-parto tem várias 
vantagens como evitar o desconforto relacionado à inserção e a certeza de que a paciente não está 
grávida. A inserção precoce é uma boa oportunidade para abordar a necessidade de contracepção pós-
parto. Um grande percentual da população não realiza consulta de puerpério em tempo hábil para dispor 
de método contraceptivo antes do retorno da ovulação, principalmente as que não amamentam, ficando 
vulnerável a nova gestação. Contraindicações: - Aborto infectado – Mola hidatiforme – Aborto retido As 
pacientes elegíveis identificadas na admissão assinarão um consentimento informado padrão para a 
inserção, que deve indicar a taxa de expulsão de 12%. O responsável deve documentar em prontuário a 
colocação do DIU, incluindo descrição do procedimento, modelo do dispositivo, data de inserção, lote e 
quaisquer desvios do protocolo normal, além de fornecer à paciente o cartão padrão que acompanha a 
embalagem do TCu380A com as informações preenchidas em letra legível. Mulheres com a inserção do 
DIU pós-placentário terão acompanhamento no ambulatório de puerpério que será agendado no 
momento da alta hospitalar pela secretária da maternidade em 30 dias. Coordenadora do Projeto: 
Professora Kharen Carlotto. 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 Nono Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão – Título: 
Descentralização do atendimento de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS(PVHA) no município de Rio Grande- 
RS. Resumo da Proposta: A magnitude da epidemia de HIV/Aids no Rio Grande do Sul (RS) possui 
características que a diferem daquelas observadas nos demais estados brasileiros. Apesar das taxas de 
detecção de Aids, de HIV em gestantes e de mortalidade por Aids apresentarem redução progressiva ao 
longo dos anos, ainda se apresentam em patamares elevados, quando comparadas com as taxas das 
demais unidades federativas. As razões para a gravidade da epidemia no estado ainda são alvo de 
estudos, mas pressupõe-se que um conjunto de fatores relacionados à prevenção, acesso ao diagnóstico, 
tratamento e subtipo viral influenciem para este panorama atual. Frente a esse cenário epidemiológico, a 
Linha de Cuidado (LC) para pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) e outras Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) é uma estratégia potente de articulação de recursos e práticas de saúde entre as 
Unidades de Atenção em determinado território. A LC visa à condução adequada (oportuna, ágil e 
singular) das diversas possibilidades de diagnóstico e terapia como resposta às necessidades 
epidemiológicas de maior relevância. Para qualificar o cuidado às PVHA, é necessário adequar a oferta de 
ações centradas nas necessidades dos sujeitos, inseridas em seus diferentes contextos de vida. Para isso é 
fundamental ter a AB como o primeiro ponto de Atenção e principal porta de entrada do sistema de 
saúde, sendo constituída por equipe multidisciplinar que presta atendimento a toda população, 
integrando, coordenando o cuidado e atendendo às necessidades de saúde dos usuários com apoio e 
retaguarda dos Serviços de Atendimento Especializados (SAE). Coordenadora do Projeto: Professora 
Jussara Maria Silveira. 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. 
Vigésimo Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão – Título: Projeto de Assistência aos 
Pacientes HIV+ no HU-FURG. Resumo da Proposta: Projeto de assistência aos pacientes HIV+. 
Desenvolvido no Hospital Universitário Dr Miguel Riet Corrêa Jr – SAE, hospital-dia e hospitalização 
tradicional - de forma ininterrupta desde 1990. Projeto interdisciplinar Com o tempo o serviço cresceu e 
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passou a prestar assistência na Infectologia em geral, dirigido a todas as faixas etárias.  Coordenadora do 
Projeto: Professora Jussara Maria Silveira. 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. Vigésimo Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação do Projeto de Extensão – Titulo: Liga 
Acadêmica de Pediatria. Resumo da Proposta: A Liga acadêmica de pediatria é um projeto de extensão 
que visa aprimorar conhecimentos da área de pediatria, através de reuniões/ aulas/ palestras, 
ministradas, mensalmente, por professores da Famed e/ou convidados. É destinada aos estudantes de 
medicina de todas as séries.A seleção dos componentes é realizada anualmente através de realização de 
entrevista. A Liga também desenvolve projetosde educação em saúde para a comunidade de nossa 
cidade. É um projeto contínuo. Coordenadora do Projeto: Professora Luciana Baldino Lages. 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. Vigésimo Segundo Assunto da 
Pauta: Aprovação de Relatório de atividade de Ensino – Título: Programa de tutoria no processo ensino 
aprendizagem em cardiologia durante a graduação médica. Resumo da Proposta: O Projeto de ensino 
objetiva a manutenção do trablho de tutoria com alunos do 3º ano que estão cursando a disciplina de 
Clínica Médica I, área de Cardiologia. O objetivo primário do projeto é de homogenieizar o aprendizado 
discente através de aulas-reforço e atividades extraclasse, reconhecendo aos alunos com maior 
dificuldade na matéria e, através desse reforço, manter os mesmos alinhados com os demais e 
acompanhando o conteúdo pedagógico proposto para as atividades práticas. Com a manutenção do 
projeto de tutoria espera-se que os alunos apresentem menores índices de infrequência às aulas práticas, 
mantenham-se motivados com a cardiologia, culminando em uma média fianl na parte prática maior e, a 
exemplo do que vem ocorrendo, com menor desvio-padrão refletindo um aprendizado mais uniforme. 
Coordenador do Projeto: Professor Felipe da Silva Paulitsch. Foi colocado em votação, não havendo 
manifestações o Relatório do projeto de Extensão foi aprovado por unanimidade. Vigésimo Terceiro 
Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório de Atividade de Extensão – Título: Liga Acadêmica de 
Cardiologia – LAC/FURG. População envolvida e locais utilizados para a execução do projeto:  Pacientes 
clínicos oriundos da Rede Pública de Saúde, usuários do Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Jr.  e da 
Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, internados e ambulatoriais; Docente e deiscente da 
graduação e da residência; Médicos Técnicos de ensino da FURG; Médicos com especialização em 
cardiologia, Cirurgia Cardiíaca ou áreas afins. O Projeto contou com 9 discentes de graduaçãodo Curso de 
Medicina e 2 docentes. Coordenador do Projeto: Professor Felipe da Silva Paulitsch. Foi colocado em 
votação, não havendo manifestações o Relatório do projeto de Extensão foi aprovado por unanimidade. 
Vigésimo Quarto Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório de atividade de Extensão – Título:  Liga 
Acadêmica de Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo – LACCAD / FURG.  Resumo da Proposta:  A Liga de 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo – LACCAD é um projeto de ensino e de extensão com interesse em 
pesquisa, vinculado à Faculdade de Medicina – FaMed/FURG, tendo local de atuaçõ o próprio espaço de 
ensino da FaMed, a Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande e o HU Miguel Riet Correa Jr. – 
FURG, sendo destinada a discentes de Medicina. . Coordenador do Projeto: Professor José Salomão 
Júnior.   Foi colocado em votação, não havendo manifestações o Relatório do Projeto de Extensão foi 
aprovado por unanimidade. Vigésimo Quinto Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório de atividade de 
Extensão – Título:   Bioprospecção de Produtos naturais e sintéticos bioativos com açõa antimicrobiana. 
Resumo da Proposta:   Durante o ano de 2018, esse projeto objetivou realizar a bioprospecção de novos 
compostos com potencial para utilização terapêutica no tratamento de doenças infecciosas. Neste 
contexto, foram realizados ensaios a fim de identificar a potencialidade de compostos sintético e naturais 
(disponibilizados por pesquisadores parceiros da FURG e de outras instituições) como agentes 
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antimicrobianos. Até o momento foram produzidos e avaliados 48 extratos naturais oriundos de 
microalgas e plantas e 15 compostos sintéticos. Foram determinadas as Concentrações Inibitórias 
Mínimas frentes a bactérias gram negativas e positivas e Mycobacterium tuberculosis e a capacidade 
citotóxica frente a linhagens animais isolados. Além de, ter dado início a caracterização dos compostos 
majoritários dos compostos naturais e da avaliação de estrutura-atividade e mecanismos de ação dos 
sintéticos. Coordenadora do Projeto: Professora Daniela Fernandes Ramos Soares. Foi colocado o 
Relatório em votação, não havendo manifestações o Relatório do Projeto de Extensão foi aprovado por 
unanimidade. Vigésimo Sexto Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório de atividade de Extensão – 
Título: Impacto clínico da colonização fúngica e bacteriana das vias áreas em pacientes com 
bronquiectasia não fibrose-cística.  Resumo da Proposta:   O projeto iniciou em março de 2018 e desde 
julho de 2018 puderam ser realizadas as coletas de dados, utilizando um questionário semi-estruturado 
contendo variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de saúde. Além disso, foram 
obtidas amostras biológicas oriundas de orofaringe e escovação da mucosa oral dos pacientes atendidos 
no ambulatório pneumológico do HU-FURG, a fim de estimar a prevalência de bronquiectásicos bem 
como identificar um perfil epidemiológico destes pacientes. Através da análise das amostras biológicas foi 
possível identificar as principais bactérias colonizadoras de acordo com o perfil microbiológico utilizando 
meios de culturas seletivas e diferenciais e a coloração de Gram. O risco mutagênico destes pacientes está 
sendo avaliado através do ensaio do micronúcle. Coordenadora do Projeto: Professora Daniela Fernandes 
Ramos Soares. Foi colocado o Relatório em votação, não havendo manifestações o Relatório do Projeto 
de Extensão foi aprovado por unanimidade. Vigésimo Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório 
de atividade de Extensão – Título: III Simpósio Sul Rio-grandense HIV/AIDS e 1ª Jornada Rio-Grandina de 
Infectoloiga. Resumo da Proposta:  Foram realizadas palestras e mesas redondas co abertura para 
questões após a exposição de 37 posters, com discussão dos mesmos por uma equipe de avaliadores. 
Coordenadora do Projeto:  Jussara Maria Silveira. Foi colocado o Relatório em votação, não havendo 
manifestações o Relatório do Projeto de Extensão foi aprovado por unanimidade. Vigésimo Oitavo 
Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório de atividade de Extensão – Título: Liga Interdisciplinar de 
Cirurgia (2014 – 2018). Resumo da Proposta: A liga Interdisciplinar de Cirurgia da Universidade Federal do 
Rio Grande (LIC/FURG) busca complementar a formação acadêmica cirurgia dos estudantes de medicina 
desta instituição. A LIC/FURG ampliará os conhecimentos acerca das práticas cirúrgicas, mantendo os seus 
integrantes em constante aperfeiçoamento e atualização. Coordenador do Projeto: Professor Luciano 
Zogbi Dias. Foi colocado o Relatório em votação, não havendo manifestações o Relatório do Projeto de 
Extensão foi aprovado por unanimidade. Vigésimo Nono Assunto da Pauta: Aprovação de Relatório de 
Atividade de Extensão – Título: Liga Acadêmica de Clínica Médica – LACM. Resumo da Proposta: Foram 
realizadas atividades teóricas durante o ano para abordagem entre diferentes áreas da Clínica Médica em 
conjunto com algumas outras especialidades médicas. Foram discutidos casos clínicos e abordagens pra 
condutas diagnósticos e terapêuticas.  As aulas foram ministradas por acadêmicos participantes da LACM 
sendo orientados por professores da Instituição. Coordenador do Projeto: Professor Hugo Cataud 
Pachego Pereira. Foi colocado o Relatório em votação, não havendo manifestações o Relatório do Projeto 
de Extensão foi aprovado por unanimidade.  Trigésimo Assunto da Pauta: Homologação do “Ad 
Referendum” Memorando 308/2018 – FAMED – Edital de Seleção 02/2018 do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS), o referido Edital torna a Público critérios para o processo 
seletivo de candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado. Em votação da homologação do “Ad 
Referendum” aprovado por unanimidade. Trigésimo Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação da 
Alteração Curricular no QSL dos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde. 1. Criação de três disciplinas de Tópicos Especiais, as quais serão ministradas pela 
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Professora Dra. Ines Cláudia Schadock, pela Pós-Doc. Renata Rodrigues de Moura e pelo Pós-Doc. Lande 
Vieira da Silva Júnior. As disciplinas oferecidas serão: Habilidades de apresentação em Inglês, 
Cromatografia aplicada à Ciências da Saúde e Bioinformática: Gráficos Moleculares e Docking. Em votação 
da alteração curricular no QSL dos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde aprovado por unanimidade.  Trigésimo Segundo Assunto da Pauta: aprovação para 
criação e inserção na Unidade Acadêmica de um Núcleo de Pesquisas em Desenvolvimento de novos 
Fármacos (NUDEFA), onde participaram, em um primeiro momento de docentes, discentes e 
pesquisadores renomados da FURG, a fim de promover inter-relações entres as diferentes etapas para o 
desenvolvimento de novos fármaco, estimulando a coletividade na busca de recursos para pesquisa e 
construindo projetos em colaboração intra e interinstitucionais a fim de possibilitar recursos humanos 
capacitados. Coordenadora: Professora Daniela Fernandes Ramos Soares. Em votação assunto aprovado 
por unanimidade. Trigésimo Terceiro Assunto da Pauta: Encerramento do Curso de Especialização em 
Agentes Infecto-Parasitários e Interesse Humano (EAIPIH). O Curso de Pós-graduação lato sensu  AIPIH 
iniciou suas atividades em 2003, tendo um total de 12 turmas e formação de 99 alunos. A sua estrutura 
de disciplinas e corpo docente serviu como base para a formação do curso de pós-graduação stricto sensu 
em Ciências da Saúde. Nos anos de 2016 a 2018, o curso foi ofertado duas vezes, e no entanto, o número 
de candidatos inscritos foi inferior ao limite mínimo de seis discentes para a sua realização. Foi constatado 
que a redução de interessados tenha sido pelo aumento de cursos de pós-graduação stricto sensu 
absorvendo o candidato que desejava seguir o ensino acadêmico, bem como por cursos de pós-graduação 
lato sensu a distância que flexibiliza o horário de dedicação de estudantes que desejavam ampliar o 
conhecimento e a progressão de carreira. Considerando que o curso de EAIPH tenha cumprido seu 
objetivo de introduzir a pós-graduação acadêmica junto a Faculdade de Medicina, e que sua proposta 
tenha sido suprida pelos cursos de Pós-graduação stricto sensu, como o em Ciências da Saúde e o de 
Saúde Pública somente nesta unidade, o colegiado da EAIPIH optou pelo seu encerramento. O Senhor 
Diretor colocou o assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Trigésimo Quarto Assunto da 
Pauta: Homologação do resultado da eleição para Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde:  Chapa Única. Total de votantes: 33.  Sendo 14 votos de docentes e 19 votos de 
discentes. Sendo eleita a chapa composta pelo Professor: Pedro Eduardo Almeida da Silva, como 
Coordenador e Professor Flávio Manoel Rodrigues da Silva Júnior, como Coordenador Adjunto. Em 
votação da homologação do resultado da eleição para a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde, aprovado por unanimidade. Trigésimo Quinto Assunto da Pauta: Homologação do 
resultado da eleição para Coordenação do Curso de Medicina: Candidata Única: Professora Drª Carla 
Vitola Gonçalves. Total de votantes: 57.  Sendo 26 votos de docentes e 31 votos de discentes. Sendo 
eleita a Candidata Professora Drª Carla Vitola Gonçalves. Em votação da homologação do resultado da 
Eleição para Coordenação do Curso de Medicina, aprovado por unanimidade. Trigésimo Sexto Assunto da 
Pauta:  Aprovação da solicitação de afastamento integral para Pós-Graduação (Processo: 
23116.011183/2018-24) -  Professora Juceli Márcia Hendges Sparvoli, em nível de Doutorado, na Área de 
Concentração Ciências da Saúde. Período de 01/03/2019 a 28/02/2021, Instituição: Universidade Federal 
do Rio Grande – FURG.  O Senhor Diretor coloca o assunto em discussão   não havendo manifestações o 
afastamento integral para Pós-Graduação da Professora Juceli Márcia Hendges Sparvoli, foi aprovado por 
unanimidade. Trigésimo Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação da solicitação de afastamento parcial 
para Pós-Graduação da Servidora Simone Rodrigues Zabolotny, Secretária do PPGCS, em nível de 
Mestrado, área de Concentração de Ciências Contábeis. Período de 01/03/2019 a 01/03/2021, Instituição: 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O Senhor Diretor informa que recebeu o processo com a 
manifestação favorável do Prof. Pedro Coordenador do PPGCS. O Senhor Diretor colocou o assunto em 
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discussão, a Conselheira Márcia salienta que conforme Deliberação 056/2006 do Conselho 
Departamental, de 19/12/2006, a qual  dispõe sobre o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 
Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação da FURG, em seu 
Capítulo IX, Art. 16   dispõe  que a Licença para Capacitação e a Liberação de Horário deverão ser 
concedidas, observada a manutenção de 2/3 (dois terços) da força de trabalho, por turno, do total de 
integrantes da menor estrutura organizacional da Universidade onde estiver lotado o servidor. Os 2/3 
(dois terços) estabelecidos deverão ter sua base de aplicação ampliada para as lotações de Unidades 
Administrativas ou Acadêmicas imediatamente superior àquela onde estiver lotado o servidor, se nelas a 
força de trabalho for inferior a três pessoas. A Licença para Capacitação e a Liberação de Horário poderão 
ser concedidas desde que a ação pleiteada conste no Dimensionamento Anual de Capacitação e que o 
servidor tenha sido identificado como público-alvo. A Conselheira Márcia fala da sua preocupação 
atualmente a Secretaria do PPG Ciências da Saúde conta apenas com a TAE Simone em sua ausência o 
atendimento da Secretaria PPGCS ficará prejudicada e poderá sobre carregar a Secretaria da Faculdade de 
Medicina. Após explanação da Conselheira Márcia o Senhor Diretor coloca o assunto em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Trigésimo Oitavo Assunto da Pauta:  Aprovação para concessão de Licença 
para Capacitação da Servidora Nicolle Barnes da Silveira, Administradora da Faculdade de Medicina, no 
período de 13/12/2018 a 03/02/2019, conforme Deliberação do CODEP 056/2006 e Portaria 3729/2018 – 
PROGEP. Em votação assunto aprovado. Trigésimo Nono Assunto da Pauta:  Divisão da Área de 
População e Saúde: Em População e Saúde e Atenção Primária em Saúde. A Professora Carla informa que 
o assunto já foi pauta da Reunião do Núcleo Docente Estruturante ficou definido que a divisão na Área de 
População e Saúde em População e Saúde e Atenção Primária em Saúde. Na Área de População e Saúde 
será constituída pelos Professores: Juraci Almeida César, Rodrigo Dalke Meucci, Samuel de Carvalho 
Dumith, Christian Loret de Mola Zanatti    e a Alessandra Isabel Zille.   A Área de Atenção Primária em 
Saúde ficará constituída pelos Professores: Tarso Pereira Teixeira, Patrícia Leal da Costa Valle Urbanetto, 
Anderson Souza Silva e o Sandro Schreiber de Oliveira. O Professor Juraci informa os novos 
Coordenadores da Área de População e Saúde Prof. Rodrigo Dalke Meucci (Coordenador) e a Prof. 
Alessandra Isabel Zille (Coordenadora Adjunta). A Professora Lulie sugeri em enviar e-mail para todos os 
docentes da Área de População e Saúde informando que foi aprovado no NDE e no Conselho da FAMED 
em 20 de dezembro a divisão da Área de População e Saúde. O Professor Obirajara informa que no 
próximo ano será realizada alteração no Regimento Geral da Universidade, e a Direção da Faculdade de 
Medicina informará a alteração. Quadragésimo Assunto da Pauta: Inversão de semestres das Disciplinas 
de Metodologia da Pesquisa e Bioestatística que devem ser ofertadas no primeiro semestre e segundo 
semestre respectivamente. Após a explanação da Professora Carla o Assunto foi colocado em votação da 
inversão de semestres das disciplinas de Metodologia da Pesquisa e Bioestatística aprovado por 
unanimidade. Quadragésimo Primeiro Assunto da Pauta:  Aprovação do Relatório de Gestão da FAMED 
2018. O Professor Obirajara fala que recebeu algumas sugestões de correções e agradece a participação e 
sugestões de todos. Salienta que Relatório de Gestão da FAMED é um instrumento de extrema 
importância na Universidade, entregamos em mãos a cada Pró-Reitoria e ao Gabinete da Reitora, está 
sendo utilizado inclusive para Auditorias. Quadragésimo Segundo Assunto da pauta: Assuntos Gerais:  1) 
Secretaria do PPG Saúde Pública. O Professor Obirajara fala que no decorrer do ano conseguimos vaga de 
Técnico Administrativo para PPG Ciências da Saúde e PPG Saúde Pública. A Servidora Maricler informou 
que este ano pediria aposentadoria poderia ser de imediato ou no início do próximo ano. Mediante esta 
informação a Direção da FAMED participou de reunião com a Professora Lúcia Pró-Reitora da PROGEP, 
garantiu que tinha concurso aberto e tinha duas vagas de concurso de Auxiliar Administrativo, para suprir 
a vaga da aposentadoria. Mediante esta informação a Servidora Maricler solicitou aposentadoria em 

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 

 
 

13 

 

dezembro, publicação da Portaria no Diário Oficial da União em 17 de dezembro. Ao sair a publicação da 
aposentadoria da servidora Maricler entramos em contato novamente com a Professora Lúcia e a 
informação que nos foi passada que o MEC tinha recolhido as vagas de Auxiliar Administrativo, não sendo 
possível repor a vaga para a Faculdade de Medicina. Mas o Professor Obirajara falou que nos próximos 
dias participará de reunião com a Magnífica Reitora e um dos assuntos da pauta será reposição da vaga 
de Técnico Administrativo em Educação para a Faculdade de Medicina. O Professor Obirajara agradece a 
participação de todos durante o ano e deseja a todos um Feliz Natal e um excelente 2019. Não havendo 
mais nada a tratar, às treze horas 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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