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ATA 17/2018

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito/ às dez horas e trinta minutos reuniu-se

ordinariamente, na sala de reuniões da FAMED o conselho da Faculdade de Medicina/ sob a presidência

do Professor Dr. Obirajara Rodrigues/ Diretor da Faculdade de Medicina/ contando com as presenças

dos Conselheiros: Lulie Rosane Odeh Susin (Vicü-DÍretora da Faculdade de Medicina)/ Carla Vitoia

Gonçalves (Coordenadora do Curso de Medicina)/ Fabíane Aguiar dos Anjos Gatti (Coordenadora

Docente da Área Interdisciplinar de Ciências BÍomédicas)/ Cláudio Moss da Silva (Coordenador Docente

da Área de Clínica Médica)/ Ari Gonçalves Lima (Coordenador Docente da Área de Ginecologia e
Obstetrícia)/ Miguel Angelo IVIartins de Castro Júnior (Coordenador Docente da Área de Cirurgia)/
Simone de Menezes Karam (Coordenadora Docente da Areg de Pediatria)/ Sandra Schreiber de Oliveira

(Coordenador Docente da área de População e Saúde)/ Juraci Almeida César (Coordenador do Programa

de Pós-Graduaçâo em Saúde Pública), Márcia da Graça Marques Medeiros (Representante dos Técnicos

Administrativos em Educação), Gabriel Baracy Klafke (Representante dos Técnicos Administrativos em
Educação)/ Lune Karolina Neves de Abreu (Representante Discente da Graduação) e Caroline Busatto

(Representante Discente da Pós-Graduação). Ao iniciar a reunião o senhor Presidente agradece a

presença de todos e colocou em discussão os assuntos da pauta como segue: Primeiro assunto da

»auta: Aprovação da Ata: 15/2018 da reunião ordinária realizada em 23/08/2018. Tendo em vista que a

ata fora disponibiiízada antecipadamente aos Conselheiros, o Senhor Presidente perguntou aos

presentes/ se havia alguma manifestação a respeito dessa ata. Não havendo manifestações a ata

15/2018 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Seffundo assunto da pauta: Aprovação

da Ata: 16/2018 da reunião extraordinária realizada em 23/08/2018. Tendo em vista que a ata fora

disponibílizada antecipadamente aos Conselheiros, o Senhor Presidente perguntou aos presentes/ se

havia alguma manifestação a respeito dessa ata. Não havendo manifestações a ata 16/2018 foi colocada

em votação e aprovada por unanimidade. Terceiro assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Ensino -

Titulo: Monitoria em Patologia trabalhando com tutores. Objetívo Geral: Facilitar o aprendizado dos

discentes na disciplina de Patologia. Objetivo Especifico: - Aumentar envolvimento dos alunos com a

disciplina/ à partir do maior contato entre os tutores, discentes e docentes envolvidos no projeto; -

Desenvolvimento do raciocínio/ associando conteúdos teóricos a casos práticos; - Diminuir a evasão e a

retenção na disciplina; - Estímulo a atividade de educação continuada aos tutores; - Desenvolver e

sensibilizar discentes tutores para uma possível prática docente futura/ na área da saúde/ através do

contato com atívidades didáticas diversas/ realizadas junto a seus grupos de tutorados. Coordenadora

do ProÍeto: Professora Alexandra Medeiros Souza de Freitas. Após a leitura/ o senhor Presidente

colocou Q assunto em discussão. 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: Intensivo de Oficinas Preparatórias do Recrutas da Alegria. Objetivo Geral: O curso Intensivo de

Oficinas Preparatórias tem como objetivo a formação dos futuros participantes do Programa Recrutas

da Alegria e visa à preparação dos mesmos para que possam entrar em contato com pacientes das

enfermarias pediátrica e clínica médica do Hospital universitário Miguel Riet Corrêa Júnior/ bem como

do Hospital de Cardiologia da Santa Casa de Rio Grande e do Lar de Idosos da Santa Casa de Rio Grande,

e lidar de forma acolhedora/ respeitando e abrangendo o paciente de forma integral. Objetivo

Especifico: - Capacitar os novos integrantes do Programa Recrutas da Alegria a serem palhaços de

hospital, respeitando as normas dos ambientes visitados e limitações do público-glvo; - Oferecer

oficinas de ensino que auxiliem os académicos tanto no andamento do programa quanto na sua

formação profissional; - Promover o senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania; -
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Contribuir para a formação de profissionais mais comunicativos com o paciente e capacitados para

trabalhar em equipes interdisciplinares; - Integrar académicos sensibilizados para uma formação

humanista e reflexiva; - Criar um novo espaço para realizar açôes de promoção/ recuperação e

reabilitação da saúde no ambiente hospitalar; - Desenvolver ativídades ínterdisciplinares envolvendo

médicos/ enfermeiros/ psicólogos, artistas circenses e musícistas. Coordenadora _do ProjetQ; Professora

Marilice Magroski Gomes da Costa. Após a leitura/ o senhor Presidente colocou o assunto em discussão.

Não havendo manifestações o projeto de Ensino foi colocado em votação/ sendo aprovado por

unanimidade. Quinto assunto da pauta: Aprovação do Proieto de Ensino - Titulo: Preservação do

acervo de peças humanas de macroscopia da disciplina de Patologia. Objetivo Geral: Manutenção do

museu de peças de macroscopia humana de Patologia. Objetivo Específico: Preservar o acervo de

peças macroscópicas existentes; - Ampliar acervo de peças do museu de macroscopia/ conforme

disponibilidade; Coordenadora do Projeto: Professora Alexandra Medeiros Souza de Freitas. Após a

leitura/ o senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o projeto de

Ensino foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Sexto assunto da pauta:

Aprovação do Projeto de Pesquisa - Titulo: Associação entre soroposítividade para anticorpos anti-

Toxocara spp. e a contagem de linfócitos T CD4+ em pacientes infectados por HIV no Hospital

Universitário do Rio Grande/ Rio Grande do Sul/ Brasil. Objetivo Geral: Investigar a associação entre

soropositividade para anticorpos 3nt\-Toxocara spp. e a contagem de linfócitos T CD4+ em pacientes

infectados pelo vírus da imunodefíciência adquirida. Objetivo Específico: observar a taxa de

soroprevalência para Toxocara spp. e fatores epidemiológicos associados, em pacientes infectados pelo

vírus da Ímunodeficiência adquirida, atendidos no Hospital Dr. Miguel Riet Corrêa Jr/ da cidade do Rio

Grande/ RS; - Investigar a importância da infecção pelo nematódeo Toxocara spp. como agente

oportunista nos pacientes com contagem de iinfócitos T CD4+ inferior a 200 células /mm3. - Investigar e

caracterizar a coinfecçao por Toxocara spp. e Toxoplasma gondu, Leishmanía (Leíshmanía) Ínfantum

chagas!, Trypanosoma cruzi ou outras infecções parasitárias oportunistas diagnosticadas nesses

pacientes. - Investigar e caracterizar a neurotoxocaríase/ verificando as alterações neurológicas

causadas/ as principais áreas acometidas do corpo/ a intensidade da dor e o tempo médio que os

pacientes vêm apresentando sintomatologia neurológica. - Investigar associação de neurotoxocaríase

com manifestações neurológicas causadas por outras parasitoses (toxoplasmose/ leishmaníoses/ doença

de Chagas). Coordenador do Projeto: Professor Carlos James Scaini. 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

Extensão - Titulo: Liga Académica de Medicina de Emergência - LAME/FURG - Objetivo Geral: Abrir

espaço para a abordagem dos principais temas em Emergências Médicas - por meio dos enfoques

objetivo e prático - e/ com isso/ garantir maior aptidão e confiança durante a realização das condutas

mais frequentes no departamento de emergência. Obietivo Específico: l) Aprender a estabelecer

manejo rápido e pratico de afecções mais incidentes e mais graves, já que é legítima a impossibilidade
em assimilar os conhecimentos de todas as extensões médicas. 2) Consolidar e fortalecer o raciocínio

médico canalizado a hipóteses de diagnósticos diferenciais aventados para específicos conjuntos de

sinais e sintomas - apresentados na admissão do enfermo no departamento de emergência. 3) Polir-se

em verificar e interpretar os sinais vitais de forma objetiva através de algoritmo básico (à luz do apoio

da equipe de enfermagem). 4) Instruir-se e adquirir confiança na utilização dos possíveis procedimentos

clínicos e meios instrumentais para garantir a manutenção ou recuperação dos sinais vitais no DE. 5)

Aprender a discriminar/ de forma consciente e racional/ os objetivos elementares e justificados perante

a solicitação de exames complementares, tais como: os laboratoriais e os imagiológicos. 6) Aprender a

forjar, de forma sólida/ algoritmos de tratamento para a patologia detectada no D.E. 7) Evitar, dentro do

possível/ atrelar-se a convicções e princípios da área de "medicina especialista"/ naquilo que diz respeito

a afecções de baixa incidência e/ou baixa mortalidade. Os temas prioritários que realmente interessam

à LAME são aqueles voltados a afecções de maior incidência e maior gravidade no âmbito da medicina
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;eneralista. 8) Inevitavelmente/ em virtude da imensa multídisciplinaridade que permeia as diferentes

especialidades médicas durante a construção do saber/ trabalhar-se-ao tópicos específicos já

contemplados em outras Ligas Académicas/ porém estes temas/ nesta ocasião/ estarão rigorosamente

ordenados à abordagem ímpar da Medicina de Emergência/ abstendo-se/ deste modo, da criação de

ambiguidades entre as propostas estruturais das demais ligas académicas/ as quais devem se

manterem, sempre/ autónomas e inconfundíveis, 9) Expor aos ligantes a real dissociação diária entre o

conhecimento teórico baseado em evidência e a possível falta de recursos materiais em determinados

DEs/ propondo formas de resiliência/ artifícios secundários/ para o manejo dos pacientes críticos/
amparados sempre nos princípios éticos e legais. 10) Análise básica dos seguintes exames

complementares: a) Raio-x de tórax/ abdome e coluna vertebral/ propondo metodologia de análise/

principais problemas identificados e suas Ídiossincrasias/ sempre contrapondo com radiografias

normais; b) Analise e interpretação básicas de ECG/ com foco nas alterações primordiais capazes de

serem encontradas no paciente crítico admitido no D.E; c) Gasometría arterial, objetivando reconhecer

distúrbios de alta incidência e gravidade; d) Hernograma, com foco em suas principais alterações

causadas por afecções de a!ta incidência e gravidade; e) Eletrólitos/ enzimas e demais falares séricos; f)

EQU; g) TC h) FAST Etc... 11) Materializar o adestramento básico na execução dos seguintes
procedimentos sm saúde: a) Sondagens e cateterismos; b) Intubaçao de sequência rápida e técnicas

alternativas; c) Prática de suturas primárias e curativos, além do manejo, em âmbito de D.E, dasfraíuras

expostas; d) Bloqueios periféricos factíveis a serem realizados no D.E; Etc. Coordenador do Projeto:

Professor Guilherme Brandão Almeida. 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. Oitavo assunto àa pauta: Aprovação do Projeto de Extensão - Titulo: Liga

Académica de Anestesiologia e Dor (LAAD). Obietivo Geral: A LAAD tem como objetivo introduzir ao
académico de medicina assuntos contemplados na área da Anestesíoiogia médica, de forma a estimular

o interesse na área, assim como iniciação em pesquisas e atividades de extensão. Visa facilitar o

entendimento das práticas mais comuns do profissional anestesiologista/ de forma que estimule o

maior conhecimento na área/ e proporcione uma maior intimidade com o bloco cirúrgico desde o início

de sua formação académica. Temas como as bases da anestesia geral/ tipos de anestesia, drogas

utilizadas na prática anestésica/ interrogatório pré-operatório do anestesiologista e monitorização do

paciente anestesiado são geralmente abordados superficialmente e pouco compreendidos pêlos

estudantes de medicina/ e por isso/ serão abordados de forma objetíva e bastante prática. Obietívo

Especifico: l) Antecipar e complementar a vivência teórico-prática dos alunos da graduação; 2)

Organizar e auxiliar promoções de caráter científico e social que visem o aprimoramento da formação

académica; 3) Estimular a elaboração e apresentação de relatos de casos clínicos; 4} Promoção de

palestras ordinárias com os docentes orientadores da Liga/ profissionais colaboradores ou convidados;

5) Desenvolver o hábito de observação/ registro e a divulgação de informações coletadas; 6) Apoiar e

participar de projetos de pesquisa que possam contribuir para o desenvolvimento científico; 7}

Incentivo e suporte a participação de seus membros em equipes de pesquisa que atuem

especificamente na área da Anestesíoiogia e em áreas correlatas/ objetivando a iniciação ao método

científico e a produção científica; S) Contato com pacientes do Hospital Miguel Riet Corrêa Júnior; 9)
Conhecimento da estrutura e funcionamento das diversas unidades do Hospital Escola; 10} Organizar e

participar de cursos/ palestras, jornadas/ congressos/ simpósios e outras atividades informativas

relacionadas com as áreas de atuaçao de outras Ligas Académicas. Coordenadora do Proieto:

Professora Andrsa Fogaça Soubhia. Após a leitura/ o senhor Presidente colocou o assunto em discussão.

A Conselheira Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti levantou a questão das Ligas serem projeto de ensino e

não de extensão, por causa do público alvo/ o qual são os alunos e não a comunidade. O senhor

Presidente mencionou que as Ligas da FAMED são projetos de extensão. Como sugestão da Conselheira

Lulie Rosane Odeh Susin/ ficou acordado que o assunto será tratado no Núcleo Docente Estruturante

(NDE) e, posteriormente/ em reunião com os Coordenadores das Ligas. No entanto/ o Conselho optou
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em aprovar o projeto de Extensão colocado em votação. Nono assunto àa pauta: Aprovação Relatório

Final de Ativídade de Extensão: Título: Liea de Anatomia Humana - LAH/FURG. Resumo da proposta:

A Liga de Anatomia Humana da Universidade Federal do Rio Grande - LAH/FURG trabalhará conteúdos
fundamentais para a consolidação e o aprimoramento da formação dos profissionais da área da saúde.

A Inter/transdisciplinaridade será o balizador das ntivídades efetivadas por esta instituição de modo a
proporcionar a formação de um profissional humanizado, ético e Ídôneo. A LAH realizará encontros

semanais para discussão teórica de temas acerca da anatomia humana/ buscando associá-lo as várias

situações do cotidiano profissional da área da saúde/ aulas teóricas com enfoques pedagógicos/ éticos/

humanizadores, de modo a contribuir para ampliação da capacidade de entendimento da totalidade do

que é o ser humano. Além disso, serão propostas atividades práticas que proporcionem a ampliação e

aplicabilidade do saber anatômico contribuindo para o aperfeiçoamento das práticas diagnosticas

destes profissionais. Coordenador do Projeto: Professora Susi Heliene Lauz Medeiros. Após a leitura, o

senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações o relatório fina! foi

colocado am votação/ sendo aprovado por unanimidade. Decimo assunto da pauta: Aprovação

Relatório Final de Atividade de Extensão: Título: XXIV Semana Académica do Curso de Medicina.

Resumo da Proposta: O corpo discente do Diretório Académico de Medicina Francisco Martins Bastos

ofertou à toda comunidade académica de medicina da FURG a Semana Académica de Medicina

(SAMed) 2018, que ocorreu nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2018, no período da tarde e noite. A
proposta foi que essa semana fosse uma oportunidade para que temas importantes e emergentes da

área da saúde sejam debatidos, contribuindo para a formação de futuros profissionais humanistas/

críticos e reflexivos/ que também tenham habilidades técnicas da área. Além disso, fomentou a reflexão

acerca dos dilemas e paradigmas que cerceiam a nossa futura área de atuação- Objetivando a

dinamicídade, as palestras, workshops e minicursos ofertados buscaram destacar o protagonismo do

estudante dentro de sua formação académica ao escolher as temáticas que mais lhe interessam ao

serem ofertadas opções no mesmo horário com diferentes assuntos. ObÍetivos foram alcançados: Sim,

com êxito. Número do público alvo alcançado: 273 Coordenadora do Projeto: Professora Marilice

Magroski Gomes da Costa. Após a leitura/ o senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não

havendo manifestações o relatório final foi colocado em votação/ sendo aprovado por unanimidade.

Décimo primeiro assunto da pauta: Aprovação da Alteração do Regimento do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde. O senhor Presidente procedeu à leitura do ofício enviado pelo

Coordenador do Programa de Pós-Graduação/ Prof. Pedro Eduardo Almeida da Silva. Além disso/

perguntou aos Conselheiros/ se havia necessidade da leitura das alterações realizadas no Regimento/já

que as mesmas foram enviadas anteriormente. Os membros disseram que estavam cientes das

mudanças. O Conselheiro Juraci Almeida César questionou sobre a necessidade de toda alteração ter

aprovação do Conselho/ pois o Programa de Pós-Graduaçao em Saúde Pública já tinha realizado várias

alterações. Os Conselheiros explicaram que toda alteração deve ser discutida e aprovada. O

Conselheiro Cláudio Moss disse que a mudança no regimento trouxe algumas melhorias, mas ao mesmo

tempo/ limitaram algumas decisões. Em seguida/ o senhor Presidente colocou o ponto da pauta em

votação/ sendo votado por unanimidade. Décimo segundo assunto da pauta: Aprovação do

Formulário de Vlonitoramento das Atividades Académicas. A Conselheira Lulie Rosane Odeh Susin

mencionou a 'eunião com a PROGEP, que orientou a elaboração de um documento para

monitoramento de atividades académicas dos docentes. Sendo assim/ foi proposto um formulário pela

Direçao e Administração da Unidade. O documento elaborado foi discutido nas áreas a fim de realizar

alguma alteração e sugestão para posteriormente, ser aprovado no Conselho. Após vários argumentos/

o senhor Presidente sugeriu que o assunto seja discutido numa reunião extraordinária, por causa da

necessidade de discussão de outros pontos da pauta. Décimo terceiro assunto da pauta: Indicação de

Professor Emérto da Faculdade de Medicina. A Profa. Susi Heliene Lauz Medeiros enviou um ofício

para a FAMED/ indicando o Prof. Oswaldo José de Paula Barbosa para ser homenageado. O senhor

Presidente procedeu à leitura do documento e do currículo do professor para apreciação no Conselho.
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Em seguida, o mesmo colocou a pauta em discussão. De acordo com o senhor Presidente/ o professor

tem uma atuaçao muito expressiva na Universidade e na sociedade Rio-Grandina. O Conselheiro Cláudio

Moss concordou com a escolha da indicação, mas menciona a importância da valorização de outros

profissionais/ os quais contribuíram de alguma maneira/ na trajetória da Faculdade de Medicina e da

Universidade como um todo. O ponto foi colocado em discussão/ e o Conselho concordou com a

escolha do nome sem nenhuma objeção. Décimo quarto assunto da pauta: Assuntos Gerais. O

Conselheiro Sandro Schreiber de Oliveira comentou sobre aplicação do Teste do Progresso, o qual foi

realizado no dia 12/09/2018. Segundo o mesmo, este ano teve uma maior participação dos alunos.

Cerca de 70% dos alunos participaram do teste em relação ao ano passado, que teve uma baixa

participação/ em torno de 45%. Além disso/ o Conselheiro concomitantemente com a Conselheira Carla

Vitola Gonçalves mencionou a importância do teste/ o qual servirá de base ao Núcleo Docente

Estruturante (NDE)/ no sentido de propor melhorias no ensino e na aprendizagem dos discentes. O

senhor Presidente mencionou a programação dos eventos da FAMED. No dia 19 de setembro

acontecerá a "Tarde Cultural em homenagem a Semana Farroupilha". Nos dias 14 e 15 de setembro

ocorrerá o "\ Simpósio de Hematologia". Nos dias 19 e 20 de outubro acontecerá "li Simpósio de

Imaginologia". Em novembro ocorrerá o "III Simpósio HIV/AIDS". No dia 15 de setembro acontecerá o

/'4° Sábado Solidário". Uma parceria com a FURG, Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal do Rio

Grande e Capítulo 354 da Ordem Demolay. Nos dias 2 e 3 de outubro ocorrerá a "Semana Aberta". No

dia 14 de setembro acontecerá a "4° Imersão Docente" e a "3° Imersão Técnicos Administrativos". Não

havendo mais nada a tratar/ às doze horas e oito 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.

/ / .
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Prof. Dr. Obirajara Rodrigues

Diretorda Faculdade de Medicina

(C^I^G^S

Josiarié dos Santos Farias
Secretaria da Faculdade de Medicina


