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Aos onze  dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e quarenta e cinco 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), Claudio Moss da Silva (Coordenador Docente 
da Área de Clínica Médica), Simone de Menezes Karam (Coordenadora Docente da Área de Pediatria),  e 
Linjie Zhang (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - Suplente), Marcia da 
Graça Marques Medeiros (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). Participou como convidada, com a concordância dos 
Conselheiros a Professora Daniela Fernandes Ramos Soares. Justificaram ausência, por motivo de 
viagem: Pedro Eduardo Almeida da Silva e Sandro Schreiber De Oliveira. Ao iniciar a reunião o senhor 
Presidente agradece a presença de todos e colocou em discussão os assuntos da pauta como segue: 
Primeiro assunto da pauta: Aprovação da Ata: 17/2018 da reunião ordinária realizada em 13/09/2018. 
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 17/2018 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.  Segundo assunto 
da pauta: Aprovação da Ata: 18/2018 da reunião extraordinária realizada em 27/09/2018. 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 
18/2018 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Terceiro assunto da pauta: Aprovação 
do Projeto de Pesquisa - Titulo:  Esporotricose Animal e Humana eSporothrix spp. no sul do Brasil: 
etiologia, aspectos clínicos, epidemiológicos, reservatórios ambientais, e estudo de novos métodos 
diagnósticos, alternativas terapêut. Objetivo Geral: Estudar, sob uma perspectiva ampla, a problemática 
da esporotricose no extremo sul do Brasil, buscando evidenciar aspectos clínicos e o perfil 
epidemiológico da doença em humanos, felinos e outros animais, a etiologia e distribuição geográfica e 
temporal destes casos, bem como possíveis reservatórios ambientais do fungo. Em adição o projeto visa 
avaliar a eficácia da PCR como método diagnóstico para a doença em felinos, e aspectos relacionados 
ao efluxo e a suscetibilidade in vitro dos isolados clínicos de Sporothrix spp. a antifúngicos comerciais e 
a distintos compostos químicos como potenciais terapias alternativas ou combinadas. Objetivo 
Específico:  1. Avaliar dados clínicos e o perfil epidemiológico da esporotricose animal e humana no sul 
do Brasil; 2. Identificar o agente etiológico dos casos de esporotricose em nível de espécie, contribuindo 
para compreensão da fonte de infecção; 3. Avaliar a distribuição geográfica e temporal da doença em 
felinos e humanos em um período de 10 anos; 4. Pesquisar a presença de espécies patogênicas do 
complexo Sporothrix em solo das residências de felinos com esporotricose e de locais públicos como 
praça e praia; 5. Avaliar a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 
negativo da técnica de PCR no diagnóstico da esporotricose felina utilizando o cultivo micológico como 
padrão-ouro; 6. Avaliar a suscetibilidade in vitro destes isolados clínicos de Sporothrix spp. frente a 
antifúngicos de uso rotineiro para tratamento da doença, bem como frente a compostos químicos a 
base de cobalto e ao Disseleneto de difenila; 7. Avaliar a interação in vitro destes compostos com 
Itraconazol, determinando sinergismo, indiferença ou antagonismo; 8. Avaliar a produção de espécies   
reativas de oxigênio pelos isolados clínicos de Sporothrix spp. expostos ao Disseleneto de difenila; 9. 
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Determinar a curva de sobrevivência dos isolados fúngicos expostos a diferentes concentrações do 
Disseleneto de difenila; 10. Avaliar os compostos químicos como potenciais inibidores do mecanismo de 
efluxo nos isolados clínicos de Sporothrix spp.; 11. Avaliar o Disseleneto de difenila como potencial 
inibidor da produção de melanina em isolados clínicos de Sporothrix spp. Coordenadora do Projeto:  
Professora Melissa Orzechowski Xavier.  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 - Titulo: Doenças 
fúngicas primárias e oportunísticas diagnosticadas no Laboratório de Micologia da Faculdade de 
Medicina –Universidade Federal do Rio Grande. Objetivo Geral: Estudar os casos de doenças fúngicas 
no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior, diagnosticados no Laboratório de Micologia da 
FAMED-FURG. Objetivo Específico: - Identificar as principais doenças fúngicas primárias e oportunísticas 
diagnosticadas no Laboratório de Micologia da FAMED-FURG; - Avaliar a prevalência destas micoses de 
acordo com o ano e o tipo de amostra clínica; - Avaliar a prevalência de fungemia nas unidades de 
terapia intensiva (adulta/pediátrica/neonatal), bem como seus agentes etiológicos e perfil de 
suscetibilidade a antifúngicos; - Relatar casos raros ou atípicos de infecções fúngicas. Coordenadora do 
Projeto:  Professora Melissa Orzechowski Xavier. 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.  Quinto assunto da pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa - Titulo:  
Histoplasmose em pacientes HIV/AIDS atendidos no hospital universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.  
Objetivo Geral:  Estudar os aspectos clínicos, epidemiológicos e exames complementares laboratoriais e 
de imagem nos histoplasmose em pacientes com infecção pelo HIV e histoplasmose disseminada 
atendidos no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr. (HU-FURG) entre o janeiro de 2010 a 
dezembro de 2018. Objetivo Esoecífico:  Conhecer a prevalência da histoplasmose nos pacientes com 
infecção pelo HIV e seus fatores associados, como: tempo de infecção, uso de antirretroviral, níveis de 
LT CD4+ e carga viral para HIV. - Descrever a apresentação clínica e os sítios anatômicos envolvidos; - 
Avaliar o tempo para a realização do diagnóstico da histoplasmose desde o início da sintomatologia e o 
desfecho em 365 dias; - Pesquisar a ocorrência das   infecçoes histoplasmose/tuberculose e 
histoplasmose/ micobactérias não tuberculosas e histoplasmose e outras doenças fúngicas sistêmicas. 
Coordenadora do Projeto:  Professora Melissa Orzechowski Xavier. 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.  Sexto assunto da pauta: Aprovação do Projeto de 
Pesquisa - Titulo:  Saúde Mental materna e cárie Dentária entre crianças menores de 5 anos: um estudo 
na zona rural de Rio Grande, RS. Objetivo Geral:   Avaliar a saúde bucal das crianças de 0-5 anos da zona 
rural de Rio Grande, RS e estudar a associação com saúde mental materna. Objetivo Específico: 
Observar a associação entre depressão materna e cárie dentária em crianças entre 0-5 anos vivendo na 
zona rural; Identificar a associação entre transtornos mentais comuns maternos e cárie dentária entre 
crianças de 0-5 anos; Identificar a associação entre ansiedade dental materna e cárie dentária em 
crianças entre 0 e 5 anos na zona rural; Identificar a associação entre a saúde mental materna e 
comportamentos relacionados aos cuidados em saúde bucal das crianças (práticas de higiene bucal, 
consumo de alimentos cariogênicos, utilização de serviços odontológicos).  Coordenador do Projeto:  
Professor Silvio Omar Macedo Prietsch. 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 - Titulo:  bruxismo do 
sono: estudo de base populacional na cidade de Rio Grande – RS.  Objetivo Geral:   Medir a prevalência 
do bruxismo na população da cidade de Rio Grande e sua associação com o estresse. Objetivo 
Específico:   Avaliar a presença de associação do bruxismo com sexo, idade, tabagismo, consumo de 
álcool e qualidade do sono. Coordenador do Projeto:  Professor Silvio Omar Macedo Prietsch. 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: 
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Aprovação do Projeto de Extensão -  Titulo:  Ambulatório Regional de Pneumopediatria. Objetivo 
Geral:  Atendimento ambulatorial especializado em pneumologia pediátrica para os pacientes do SUS.  
Objetivo Específico:   1- Acompanhar a nível ambulatorial, crianças com doenças respiratórias da cidade 
de Rio Grande e da região sul do Rio Grande do Sul. 2- Propiciar aos estudantes de graduação da 
Faculdade de Medicina, ambiente de estudo e treinamento em pneumopediatria. 3- Propiciar aos 
alunos e orientadores dos cursos de pós-graduação da FURG, em especial da Faculdade de Medicina e 
da Escola de Enfermagem, ambiente de trabalho de campo para seus projetos de pesquisa. 
Coordenador do Projeto:  Professor Silvio Omar Macedo Prietsch. 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.  Nono assunto da pauta: Aprovação Relatório Final de 
Atividade de Extensão: Título: Liga Acadêmica de Clinica e Cirurgia do Aparelho Digestivo LACCAD / 
FURG. Resumo da Proposta:  A Liga A Acadêmica de Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo - LAACD é 
um projeto de ensino e de extensão, com interesse em pesquisa, vinculado à Faculdade de Medicina – 
FaMed/FURG. Os temas principais da Liga são os distúrbios principais do Sistema Gastrointestinal, 
incluindo anexos, como a DRGE, as Gastrites, Neoplasias, a Doença Ulcerosa Péptica, as Doenças 
Inflamatórios Intestinais, Hepatites, Cirroses, Colelitíase, Pancreatite, entre outros.  Coordenador do 
Projeto: Professor José Salomão Junior. 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 assunto da pauta: Aprovação Relatório Final de Atividade de Extensão: Título: I 
Simpósio Rio-grandino de Hematologia.  Objetivo Especifico: - Discutir sobre patologias prevalentes na 
prática clínica na área de Hematologia; - Fortalecer a compreensão na interpretação de exames 
laboratoriais importantes na identificação de distúrbios hematológicos; - Promover palestras para 
atualização acerca de identificação, fisiopatologia e manejo de distúrbios na Hematologia.  Coordenador 
do Projeto: Professor Hugo Cataud Pacheco Pereira. Após a leitura, o senhor Presidente colocou o 
assunto em discussão. Não havendo manifestações o relatório final de Atividade de Extensão foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Décimo Primeiro assunto da pauta: 
Aprovação Relatório Final de Atividade de Extensão em “Ad Referendum”: Título: VI Jornada 
Riograndina de Psiquiatria. – Resumo da Proposta Criação da Liga Acadêmica para estudos, ações de 
extensão e discussões sobre a área da Psiquiatria para discentes de Medicina e residentes que possam 
se interessar pelo assunto. Buscar-se-á discutir assuntos pertinentes a área para além de ensinar, 
visando o aprimoramento dos participantes na área de saúde mental. Coordenador do Projeto: 
Professor Lino Marcos Zanatta. Após a leitura, o senhor Presidente colocou o assunto em discussão. 
Não havendo manifestações o relatório final de Atividade de Extensão foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade.  Décimo segundo assunto da pauta: Aprovação da proposta de criação do 
Núcleo de Saúde e Gestão Ambiental na Faculdade de Medicina – FURG. Coordenadora: Professora 
Daniela Fernandes Ramos Soares.  O Senhor Diretor convida da Professora Daniela para sua 
manifestação referente a proposta de criação do Núcleo.   A Professora Daniela fala que proposta de 
desenvolvimento de um Núcleo de Saúde e Gestão Ambiental na Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) para atender as regulamentações do Programa A3P 
implantado na Universidade, o qual prevê a cinco etapas:   a) Criação de uma Comissão, a qual deverá 
envolver toda a comunidade académica (sendo o Núcleo subordinado a Comissão já existente na 
Instituição); b) Realização o diagnóstico da universidade em associação aos eixos temáticos da A3P; c) 
Elaboração do plano de gestão socioambiental, permitindo à universidade estabelecer as práticas de 
sustentabilidade e a adoção de métodos que irão racionalizar os gastos; d) Promoção de mobilização e 
sensibilização e, finalmente,  e) Realização de avaliação e o monitoramento das ações. Neste contexto, 
realizar todas as etapas contempladas no Programa A3P, utilizando das particularidades desta unidade 
académica, contribuirá de maneira mais aplicável a realidade de um contexto complexo como o da 
Universidade como um todo. Além disso, promoverá dentro do contexto da saúde uma conscientização 
e sensibilização estruturada a fim de programar ações mais eficazes dentro da realidade desta unidade 
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acadêmica. Ainda, relacionado às ações da Universidade para o desenvolvimento e implantação da 
Política Ambiental, foi oficialmente implantada, em 2016, a Secretaria Integrada de Gestão Ambiental, a 
qual está estruturada em Comissões Permanentes de Apoio que contam com a ação de Agentes de 
Gestão Ambiental. Dentro destas comissões a Faculdade de Medicina está representada por um 
docente na Comissão de Resíduos Perigosos. Durante a construção e nomeação destes representantes, 
foi que surgiram as inquietações sobre a inserção e necessidades da Faculdade de Medicina dentro de 
questões particulares ao contexto da Saúde no planejamento estratégico de gestão ambiental da 
Universidade. Considerando o exposto acima e os eixos temáticos propostos para atuação destas 
diretrizes na A3P, a fim de minimizar o impacto ambiental das atividades dentro do contexto da saúde 
envolvendo, especialmente, a Faculdade de Medicina, como uma Unidade acadêmica peculiar dentro 
da universidade e proporcionando uma melhor qualidade de vida socioambiental, denota-se a 
necessidade de criar um Núcleo de Trabalho, sob a orientação majoritária da Secretaria Integrada de 
Gestão Ambiental da FURG, para auxiliar no planejamento, articulação e execução de ações que 
garantam sua melhoria contínua na universidade. O Núcleo de Saúde e Gestão Ambiental da Faculdade 
de Medicina da FURG atuará de maneira interdisciplinar e multiprofissional através de intervenções 
benéficas, compensatórias e progressivas nos seis eixos temáticos propostos pela A3P (Uso racional dos 
recursos naturais e bens públicos; Gestão de resíduos gerados; Qualidade de vida no ambiente de 
trabalho e estudo; Sensibilização e capacitação dos servidores/profissionais terceirizados, professores e 
alunos; Contratações públicas sustentáveis; Construções, reformas e ampliações sustentáveis). Após as 
informações da Professora Daniela o Professor Obirjara agradece sua presença. Em votação da proposta 
de criação do Núcleo de Saúde e Gestão Ambiental na Faculdade de Medicina – FURG, aprovado por 
unanimidade. Décimo terceiro assunto da pauta: Aprovação da realização do evento intitulado 
“Esporotricose Humana: 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”, cadastrado no SISPROJ e previamente aprovado por este Conselho Ata 006/2018. O Projeto já 
foi aprovação no Conselho mas para emissão de certificados há necessidade de aprovação da realização 
do Evento. Em votação assunto aprovado por unanimidade. Décimo quarto assunto da pauta: 
Aprovação da Alteração do Regimento do Programa de Pós-Graduação Saúde Pública.  O Professor 
Linjie Zhang solicita baixar em diligencia para ajustes no texto para posteriormente retornar ao 
Conselho para aprovação. Solicitação aceita pelos conselheiros. Décimo quinto assunto da pauta:  
Aprovação das Comissões de Ensino de Graduação, Pesquisa e Extensão.  O Professor Obirajara fala que 
está resgatando a história das Comissões e será aprovado na próxima reunião do Conselho.  Décimo 
sexto assunto da pauta: Assuntos Gerais: 1) Formulário de Monitoramento das Atividades 
Acadêmicas:  A Administração está trabalhando no encerramento do formulário para após ser enviado 
a todos os docentes por e-mail. O Formulário deverá ser entregue na Administração da FAMED ainda 
em 2018. 2) I Simpósio Comunicação FURG:  O Professor Obirajara informa que em 2017 foi aprovado 
no Conselho Universitário – CONSUN, a Criação da Política de Comunicação Social da Universidade.  
Conforme Deliberação 003/2017 – CONSUN, caberá a Secretaria de Comunicação – SECOM planejar e 
coordenar as ações de Comunicação, abrange o conjunto de atividades relativas à Assessoria de 
Imprensa, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Radiodifusão.   3) Divulgação dos 
representantes do Conselho Universitário e o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão: O Senhor 
Diretor informa a lista das inscrições homologadas para escolha dos representantes no CONSUN: 
Representantes da Faculdade de Medicina: Docente: Professoras Jussara Maria Silveira (Titular) e 
Simone de Menezes Karam (Suplente). Técnico Administrativo em Educação: Claudia Inês Pacheco   
Hernandez (Titular) e Simone Rodrigues Zabolotny (Suplente). Discente: Lara Carolina Peixoto Quiche – 
Medicina (Titular) e Marcus Vinícius Fabri e Silva - Medicina (Suplente) e Ricardo Fornari - Medicina 
(Titular) e Naiara Regner da Silva – Enfermagem (Suplente). Representantes no COEPEA: Professores 
Fernanda Dias Almeida (Titular) e Luciana Baldino Lages (Suplente). Técnico Administrativo em 
Educação: Nicolle Barnes da Silveira (Titular) e Márcia da Graça Marques Medeiros (Suplente). 
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Discentes: Matheus Evangelista Siqueira - Medicina (Titular) e Nicholas Frota Gonçalves Correia de 
Souza - Medicina (Suplente) e Ingrid Thormann  - Enfermagem (Titular) e Ghiovanna Gabrielle de Souza - 
Medicina (Suplente). O Professor Obirajara solicita ampla divulgação, a votação ocorre de 15 a 22 de 
outubro de 2018, através do consultas.furg.br.  ) O professor Obirajara informa que estará em férias no 
período de 15 a 29 de outubro. A Faculdade de Medicina estará sob a responsabilidade da Professora 
Lulie Rosane Odeh Susin.  Não havendo mais nada a tratar, às onze horas e cinquenta 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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