
  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 
Rua General Osório s/nº – Campus da Saúde – Rio Grande-RS – CEP 96201-900 

Fone: (53) 3233.0315/3233.8855  Fax: (53) 3233.8843 E-Mail: eenf@furg.br 

 

 

 

 
 

FURG 

 

           

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 

ATA 02/2013 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e 

trinta minutos  na sala 406 da área Acadêmica do Campus da Saúde, foi realizada reunião 

ordinária do Conselho da Escola de Enfermagem, sob a presidência da professora Giovana 

Calcagno Gomes, com a presença dos seguintes conselheiros: Adalice Andrade Kosby,  

Adriana Dora da Fonseca, Aline Cristina Calçada de Oliveira, Barbara Tarouco da Silva, 

Eloisa da Fonseca Rodrigues, Fabiane Ferreira Francioni, Janaina Sena Castanheira, Lenice 

Dutra de Sousa,  Mariângela Paes da Cunha de Magalhães, Marlise Capa Verde de 

Almeida, Marta  Riegert Borba, Paula Pereira de Figueiredo, Stella Minasi de Oliveira e  

Sibele da Rocha Martins. Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Deise Ribeiro 

Aquino, Edison Luis Devos Barlem, Jamila T. Barlem e Marta Cezar Vaz. Participaram 

como convidados os professores: Cesar Francisco Silva da Costa, A presidente encaminhou 

os assuntos da pauta para apreciação: 1. Aprovação ATA 01/2013 CONEENF – A 

presidente relatou que a ata foi encaminhada aos conselheiros para análise prévia e que as 

sugestões foram incluídas. A ata foi aprovada por unanimidade. 2- Indicação da Comissão 

eleitoral para o processo de eleição para Coordenação do Curso de Enfermagem. – A 

presidente coloca a necessidade de indicar a comissão eleitoral para realização da eleição 

para a Coordenação do Curso de Enfermagem, solicitou que os interessados em compor a 

Comissão, se manifestassem. As professoras Adriana Dora, Stella Minasi e Giovana 

Calcagno Gomes, colocaram seus nomes e foram aprovadas para compor a Comissão 

Eleitoral. 3- Aprovação  de relatórios e de projetos de ensino, pesquisa e extensão – A 

professora Sibele Martins, presidente do COMEX,  apresentou nove relatórios finais para 

aprovação: “Prevenção do câncer de colo uterino e de mama”; “Consulta de enfermagem 

em puerpério”; “Assistência domiciliaria em puerpério imediato”; “Consulta de 

enfermagem no pré-natal de baixo risco”, da professora Nalú Kerber. “Aplicação do 

processo de enfermagem em unidades de internação adulto do Hospital Universitário Dr. 

Miguel Riet Corrêa Jr/FURG” da prof.ª Barbara Tarouco da Silva; “Bebê dez, mamãe mil” 

da prof.ª Vera Gomes; “Gestantes em cena” e “ Visita domiciliar em idoso pós-alta 

hospitalar” do prof. Cesar Costa; e “Formação de multiplicadores: uma ação interdisciplinar 

com foco na saúde do adolescente” da prof.ª Adriana Dora. Nesse momento, a professora 

Sibele solicitou que os projetos e relatórios a serem avaliados pelo COMEX, sejam 

encaminhados com uma semana de antecedência da data da reunião. A enfermeira Marlise 

Capa verde, do COMPESQ, apresentou três projetos para aprovação: "Percepção da Equipe 

de Enfermagem acerca da presença da família na UTI Neonatal." Orientanda: Nathalia Zinn 

de Souza. Orientadora: Giovana Calcagno Gomes; "Idosos Domiciliados com Riscos de 



Quedas: Ações Socioambientais e Gerontotecnologias como Resultados Sensíveis ao 

Cuidado de Enfermagem". Orientanda: Cenir Gonçalves Tier.  Orientadora: Silvana Sidney 

Costa Santos; "Adesão ao exame citopatológico na Unidade Básica de Saúde da Família 

Dr. José Salomão." Responsável: Vera Lúcia de Oliveira Gomes. Todos os relatórios de 

projetos de extensão e os projetos de pesquisas foram aprovados por unanimidade. 4- 

Distribuição dos alunos do mestrado e doutorado nas disciplinas para Estagio 

Docência: A professora Giovana Gomes apresentou a relação de alunos do Mestrado e 

Doutorado matriculados na disciplina Estágio de docência e as disciplinas do curso de 

graduação em enfermagem na qual realizarão suas atividades: a aluna Laurelize Rocha 60 

h. em Ass. Enf. Saúde do Trabalhador; Cristiano Pinto 60h em Ass. Enf. Saúde da Criança 

e do Adolescente I; Diana Cecagno 60h em Enf. na Administração Hospitalar; Fernanda 

Lucas Lopes de Meirelles 60h em Ass. Enf. Saúde da Criança e do Adolescente II;  Simoni  

Saraiva Boldignon 60h em Ass. Enf. Saúde da Criança e do Adolescente I; Daniele Ferreira 

Acosta  60h em PTCC/ TCC; Simone Quadros Alvarez 60h em Enf na Saúde Mental; Stella 

Minasi 60h em Enf. Centro Cirúrgico e Material e Esterilização;  Dilce Rejane Peres do 

Carmos 60h em Semiologia e Semiotécnica I;  Denise Maria Quatrim Lopes 60h em Enf na 

Rede de Atenção Básica à Saúde;  Fabiane Weiss Pereira 30h  em Ass. Enf. Em Situação de 

Doenças Transmissíveis; Marina Sanchez 30h  em Ass. Enf. Ao Adulto com Intercorrências 

Clinicas; Marina Soares Mota 30h em Semiologia e Semiotecnica II;  Daiani Modernel 

Xavier 30h em Ass. Enf. ao Adulto com Intercorrências Clinicas;  Flávia Polmann 30h em 

Ass. Enf. na Saúde da Mulher e Liliana Pinho Lopes 30 hs em Ass. Enf. Saúde da Criança e 

do Adolescente I. A professora Mariângela de Magalhães solicitou o encaminhamento dos 

Planos de Ensino dos alunos para avaliação do Núcleo Docente Estruturante. 5- Convênio 

da FURG com o Instituto de Cardiológia: a professora Stella Minasi referiu que a 

residente de Enfermagem Annelice Martins da Silva gostaria de realizar um Estágio no 

Instituto de Cardilogia em Porto Alegre. Após contato com esta instituição viu-se a 

possibilidade de viabilizar este intercâmbio. Para isso é necessária a realização de uma 

minuta de contrato de parceria entre as instituições. O pedido foi aprovado add referendum 

pela COREMU e necessita passar pelo Conselho da Escola para prosseguimento. Após 

discussão foi aprovado. 6-Assuntos Gerais: a)Memorandos encaminhados pela 

PROGEP: A professora Giovana Gomes apresentou o memorando 1/2013 relativo ao 

incentivo à qualificação. Foram lidos os critérios para a qualificação e a necessidade de 

abertura de processo requerendo a concessão do incentivo na Divisão de Protocolo. Foi 

apresentado o memorando 2/2013 relativo à emissão de certidões, declarações e atestados 

que contenham informações sobre a vida funcional do servidor descrição de suas 

atividades. Foi esclarecida a proibição dos mesmos serem fornecidos na EEnf, pois trata-se 

de atribuição exclusiva da PROGEP.  Em relação ao memorando 3/2013 acerca dos exames 

médicos periódicos foi esclarecido que, após recebimento das requisições para realização 

dos exames caberá a cada servidor marcá-lo nos laboratórios, encaminhar seus resultados a 

DAS e comparecer à consulta médica agendada por eles. Servidores que não desejem 

realizar o procedimento deverão expressar sua vontade através do preenchimento de 

formulário específico no prazo máximo de 30 dias após o prazo fixado para marcação dos 

exames. b) Seleção da RMSF: a professora Sibele Martins, presidente da Comissão de 

Seleção comunicou que houveram 36 inscritos no processo Seletivo 32013 da RMSF, 11 

psicólogos, 4 educadores físicos e 19 enfermeiros. Duas inscrições não foram homologadas 

por preenchimento incompleto da ficha de inscrição, 26 candidatos compareceram para 

realizar a prova. Após todas as etapas foram classificados para a área da Psicólogia 



Graciane Tavares, para a área da Enfermagem Paula Cantarelli de Sá e Vinícius Marques e 

para a área da Educação Física Daiane Grillo Martins. As matrículas ocorrerão no dia 

01/03/3013 e as aulas iniciarão no dia 04/03/2013. c) Informação sobre o Lab. De 

Simulação Realística: a professora Giovana Gomes relata que após tratativas com a Pró-

reitoria de Infraestrutura e de Planejamento e Administração verificou-se a inexistência de 

área física para a realização das obras necessárias para alojar o Laboratório. O Manequim 

simulador  já se encontra na EEnf e será guardado em uma sala cedida, temporariamente, 

pela FAMED. Também não foram definidos o Técnico Administrativo em Educação da 

FAMED que será lotado no Laboratório nem o Técnico em Informática e som para operar o 

simulador. d) Informação sobre manutenção do prédio: a professora Giovana Gomes 

relatou que, após reunião com a PROINFRA, fomos informados que está em processo de 

contratação, a figura de um zelador que ficará na Área acadêmica para fazer pequenas 

manutenções como: troca de telhas quebradas, pinturas, conserto de janelas e portas, trocas 

de lâmpadas e reatores, entre outros. e) Correspondências do CEPAs - A professora 

Fabiane Francioni referiu que processos do CEPAS entregues na EEnf estavam com os 

envelopes sem lacre. Por orientação do CEPAS realizou uma reclamação junto ao 

Protocolo da Área Acadêmica. Referiu que há lei própria que garante que correspondências 

identificadas como sigilosas não devem ser abertas. A professora Giovana Gomes informou 

que foi pessoalmente à Divisão de Protocolo solicitar o cuidado com as correspondências 

da EEnf, cuidando para manter os devidos lacres. Nesse assunto a professora Lenice Sousa 

referiu que na MPU são apresentados trabalhos de pesquisa de outras Unidades Acadêmicas 

sem passar pelo CEPAS. Que este deveria entrar em contato com a PROPESP para solicitar 

que só sejam aprovados para apresentação trabalhos que respeitem esta norma ética.  A 

professora Sibele pediu esclarecimentos sobre o fluxo de encaminhamentos dos trabalhos 

para o CEPAS e para o COMPESQ. A professora Giovana informou que os trabalhos 

devem ser encaminhados ao COMPESQ após a qualificação. O COMPESQ fará a análise 

dos trabalhos que serão homologados na reunião do Conselho. Após a homologação a 

professor deverá encaminhar o trabalho ao CEPAS juntamente com o formulário de 

encaminhamento contendo a assinatura da Direção da escola. Informou ainda que o 

trabalho do COMPESQ é um respaldo para a direção no momento da assinatura do 

documento, facilitando o trabalho da direção.      Informes: Graduação: a professora 

Janaina referiu a possibilidade de criação de uma disciplina optativa sobre Extensão 

Universitária para os cursos da área da Saúde. Esta ficaria a cargo da professora Nalu 

Kerber. Referiu que o Plano de Ensino já está elaborado. Esta teria 2 créditos e sistema 2 de 

avaliação, Iniciaria no segundo semestre de 2013, após tramites legais. A professora 

Giovana Gomes referiu não ser adequado apenas a professora Nalu Kerber assumir a 

disciplina e a professora Adriana Dora ofereceu-se para fazer parceria com esta, sendo 

aprovada. A Coordenação de Graduação dará, então, seguimento aos trâmites para 

operacionalizar a criação da disciplina. A professora Adriana Dora informou que, junto 

com os alunos da disciplina de Ass. Enf. Em Situação de Doenças Transmissíveis, estará 

realizando, durante todo o mês de março, atividades na comunidade em comemoração ao 

mês da mulher. Essas atividades serão desenvolvidas em uma parceria entre a Secretaria 

Municipal da Saúde e a FURG. A enfermeira Marlise Capaverde informou que no dia 

16/02/2013 aconteceu um Curso de Reanimação Cardiopulmonar no Laboratório de 

Práticas da Área Acadêmica. Participaram trabalhadores do HU. Esta atividade aconteceu 

em parceria entre a EEnf e a Educação Continuada do HU. A professora Mariângela de 

Magalhães informou que está sendo planejada outra atividade em parceria com a Educação 



Continuada do HU em que participarão acadêmicos da 8ª e 9ª séries do Curso de 

Enfermagem.  Informes RIMHAS: a professora Stella Minasi convidou a todos para a aula 

inaugural da RIMHAS que ocorrerá no dia 04/03/2013 ás 14 hs na Área Acadêmica. Nada 

mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida será aprovada.    

                             Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes  

                                                        Presidente                            

 


