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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 
ATA 07/2013 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às treze horas 
e trinta minutos na sala 406, 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, Deise Ribeiro Aquino, Edison Luis Devos 
Barlem, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Fabiane Ferreira Francioni,  Lenice 
Dutra de Sousa, Mara Regina Santos da Silva, Mariângela Paes da Cunha de 
Magalhães, Marlise Capa Verde de Almeida, Marta  Riegert Borba, Paula 
Pereira de Figueiredo, Stella Minasi de Oliveira e Vania Dias Cruz.  Faltas 
justificadas das conselheiras: Andreia Rosa da Silva, Barbara Tarouco da Silva,  
Marta Regina Cezar Vaz e Sibele da Rocha Martins. Participaram como 
convidados os professores: Vera Lúcia de Oliveira Gomes. A presidente 
encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: 1 - Aprovação ATA 
06/2013 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- Eleição para uma vaga docente no 
CONEENF – A professora Giovana colocou que em razão da conselheira 
Lenice ter assumido a Coordenação do Curso de Enfermagem, tendo uma 
vaga regimental, a vaga docente que a mesma ocupava no Conselho precisa 
ser remanejada. Disse que foi divulgado para todos os professores que 
poderiam comunicar interesse em concorrer por email ou estar presente na 
reunião. A professora Janaína Sena Castanheira encaminhou email colocando 
seu nome para concorrer, justificou que estará em Visita Técnica, 
acompanhando os alunos em Porto Alegre nessa segunda-feira. A presidente 
perguntou se mais algum professor queria concorrer à vaga. Não tendo mais 
candidatos os professores presentes confirmaram o nome da professora 
Janaína Sena como conselheira representante docente.  3 - Aprovação de 
relatórios e de projetos de ensino, pesquisa e extensão – A conselheira 
Marlise Almeida encaminha os seguintes projetos de pesquisa para aprovação: 
“O impacto da Redução de Danos no processo de viver da família do 
dependente químico” Projeto de Doutorado. Profª Mara Regina Santos da 
Silva; “Percepção da Equipe de Enfermagem acerca do Método Mãe-
Canguru” PTCC. Orientação: Profª Deise Ribeiro Aquino; “(Re)Pensar a 
formação do enfermeiro em relação ao processo de morte-morrer à luz da 



teoria da complexidade” e “Estratégias de cuidado de enfermagem/saúde 
frente a (re)organização familiar no processo de enfrentamento da doença 
de alzheimer na perspectiva da complexidade” Projetos Mestrado. 
Orientação: Profª Dirce Stein Backes; “Cirurgias de Ostomização Intestinal: 
orientações perioperatórias e dúvidas frequentes.” PTCC. Orientação: Profª 
Lenice Dutra.  “Vivências de famílias no cuidado à crianças portadoras de 
doenças crônicas: subsídios para a prática da enfermagem” Projeto 
Mestrando e “Repercussões do hipotireoidismo congênito para o viver de 
seus portadores: uma revisão integrativa da literatura” PTCC. Orientação: 
Profª Giovana Calcagno Gomes; “Percepção de acadêmicos de 
enfermagem sobre toque terapêutico” e “Conhecimento de enfermeiros 
da rede básica de saúde acerca das terapias complementares”. PTCC. 
Orientação: Profª Aline Cristina Calçada de Oliveira;  “Portadores de diabetes 
mellitus: fatores que influenciam o autocuidado com os pés”. TCR. 
Orientação: Profª Stella Minasi de Oliveira; “Caracterização dos diagnósticos 
de enfermagem identificados em pacientes internados em uma unidade 
cirúrgica” Projeto EPEM. Responsável: Profª Bárbara Tarouco. “A cultura da 
estabilidade na enfermagem de um hospital universitário” Projeto EPEM. 
Responsável: Profª Helena Vaghetti. Os projetos de pesquisa foram aprovados 
por unanimidade.  A professora Sibele Martins não se encontra presente, mas 
deixou a relação dos Relatórios Finais e dos projetos de extensão avaliados no 
COMEX para avaliação: “Consulta de enfermagem em Puerpério” da 
enfermeira Cleci Enderle; “Programa Viver Mulher”, “Assistência domiciliária em 
Puerpério imediato”, “Consulta de enfermagem no pré-natal de baixo risco” e 
“Prevenção do câncer de colo uterino e de mama” da professora Nalú Kerber; 
“O cuidado à criança e ao adolescente portadora de diabetes mellitus e o 
familiar: uma proposta multiprofissional” da professora Stella Minasi Oliveira; 
“Tenda da saúde: promovendo experiências interativas no cuidado em saúde” 
da professora Sibele Martins; “Aplicação do processo de enfermagem em 
unidades de internação do adulto do Hospital Universitário Dr.º Miguel Riet 
Coorêa Jr/FURG” da professora Bárbara Tarouco da Silva; “Sinaleira da 
amamentação: promovendo o aleitamento materno na maternidade do HU” da 
enfermeira Eloisa da Fonseca Rodrigues; “O uso do varal como tecnologia 
educativa na unidade de pediatria” da professora Giovana Calcagno Gomes. 
Relatórios finais: “Problematização do Trabalho para a construção de 
estratégias de implementação do processo de enfermagem no HU-FURG” da 
Paula Figueiredo; “Viva saúde – movimento pela promoção da saúde e 
cidadania” da Sibele Martins; “Colóquio Científico dos trabalhos de conclusão 
do curso de enfermagem da Escola de Enfermagem -FURG”, “Busca ativa e 
visita domiciliar ao paciente estomizado: promovendo a saúde através do 
cuidado de enfermagem” e “Ostomia: uma forma de viver” da Giovana 
Calcagno Gomes. Todos os relatórios finais e projetos de extensão foram 
aprovados por unanimidade pelos conselheiros. 4. Cronograma da disciplina 
TCC – A professora Vera Lúcia de Oliveira Gomes coloca que conversou com 
os alunos e elaborou um cronograma para aprovação das datas da disciplina 
TCC: Entrega da avaliação descritiva do processo de orientação pelo 
orientador, com nota e número de orientações presenciais até o momento – em 
19 de julho; Avaliação descritiva do processo de orientação pelo acadêmico – 
em 16 de agosto; Entrega da composição da Banca examinadora em 
formulário próprio da disciplina para homologação na reunião do Conselho da 



Escola – 26 de agosto; Entrega da declaração do orientador, acerca do 
encaminhamento impresso da versão final do TCC à banca – em 30 de agosto; 
Sustentação do TCC das 08h às 12h e das 13:30h às 18h – em 10 de 
setembro; e entrega do TCC corrigido impresso e de uma cópia em CD-pdf – 
em 16 de setembro. O professor Edison Barlem colocou a dificuldade da 
participação em diversas bancas no mesmo dia. Questionou se a apresentação 
dos TCCs poderia ocorrer em dois dias? A professora Vera defendeu a posição 
de um único dia e que os professores devem recusar participação em bancas 
em que os horários coincidem. O assunto foi amplamente discutido e para 
facilitar o entendimento ficou estabelecido o limite de quatro bancas no máximo 
para cada professor. Nestas, incluindo os seus orientandos. Esta decisão 
passa a vigora no próximo semestre, nas disciplinas de PTCC e TCC. As datas 
foram aprovadas por unanimidade.   5. Semana Acadêmica de Enfermagem 
– A professora Vera Lúcia de Oliveira Gomes, coordenadora do evento, 
informou que houveram 58 trabalhos inscritos para apresentação, 85 
participantes avaliaram os minicursos como ótimos, 74 avaliaram a palestra 
inicial como ótima, mais de um aluno gostaria de fazer mais de um minicurso, a 
maioria achou a duração do evento adequada. Alguns participantes fizeram 
críticas à divulgação do evento. Como sugestões gostariam que mais 
professores participassem do evento, que as bancas de graduação e pós-
graduação e as premiações fossem separadas para propiciar que alunos da 
graduação sejam contemplados. A professora Giovana parabenizou a 
professora pelo evento. 6. Tutoria docente para alunos indígenas e 
quilombolas – A professora Giovana encaminha a necessidade da indicação 
para a PRAE de tutores docentes para a acadêmica indígena Daiane da Silva e 
para a acadêmica quilombola Mara Regina Pombo Amaral. Após discussão 
decidiu-se que a tutora docente indígena será a professora Mariângela de 
Magalhães e a tutora docente quilombola será a professora Giovana Gomes. 7. 
Participação de professores em eventos no exterior – A professora Giovana 
Gomes informou aos presentes, que temos grande dificuldade em liberar 
recursos financeiros para os servidores participarem de eventos no exterior 
com recursos da EENF, pois pelo Decreto Federal nº 5992/2006 o servidor faz 
jus a diárias e passagens, visto que a diária é em dólar o que compromete 
muito o orçamento que é pequeno. Solicitou que os servidores que tiverem este 
interesse busquem recursos em editais próprios ou outras fontes (projetos).8. 
Eleição para coordenador adjunto do PPGEnf - A professora Mara Regina 
Santos da Silva, coordenadora do PPGEnf, informou que, após conversa entre 
ela e a coordenadora adjunta do PPGENF, decidiram juntas a saída da 
professora Silvana Sidney. Sendo assim, a vaga encontra-se aberta e deverá 
ser preenchida através de eleição. 9. Recomposição da Comissão de 
Seleção concurso professor 40h -  A professora Giovana apresentou a 
possibilidade de sua substituição como membro da Comissão de Seleção, 
tendo em vista que quando a Comissão foi composta haviam vários 
professores de férias. Não havendo interessados a mesma foi mantida na 
comissão. 10. Concurso professor 40h: Tendo em vista a dificuldade de 
contato com as professoras de Santa Maria e a pressa no andamento do 
processo que dará início ao concurso para duas vagas 40 horas, a professora 
Giovana solicitou aos conselheiros a manutenção como membros externos da 
banca das professoras: Simone Travi Canabarro e Ana Paula Scheffer da Silva, 
que já colocaram seus nomes à disposição. Ambas da Universidade Federal de 



Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA. Os conselheiros solicitaram a 
nomeação da professora Ana Paula Scheffer da Silva como titular e a 
professora Simone Travi Canabarro como suplente. Como membros internos 
ficaram as professoras Janaina Sena Castanheira (presidente), Jacqueline 
Sallete Daí Svaldi, Bárbara Tarouco da Silva e Giovana Calcagno Gomes e 
como suplente interno Adriana Dora da Fonseca. Os conteúdos a serem 
solicitados nas provas foram discutidos e assim definidos: 1 - Sistema Único de 
Saúde (SUS); 2 – Sistematização da Assistência de Enfermagem; 3 - 
Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem; 4 - Enfermagem nas 
Intercorrências Clínicas; 5 – Enfermagem Gerontogeriátrica; 6 - Enfermagem 
nas Intercorrências Cirúrgicas; 7 - Enfermagem em Centro Cirúrgico ; 8 - 
Enfermagem em Centro de Esterilização de Materiais; 9 - Enfermagem na 
Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente Hospitalizado e 10 - 
Enfermagem na Administração dos Serviços de Saúde . A prova escrita será 
eliminatória e com peso 5 (cinco), a prova didática terá peso 3 (três) e a prova 
prática terá peso 2 (dois), sucessivamente eliminatórias. 11. Aprovação de 
Fluxo do COMPESQ  – A professora Deise Aquino apresentou ao grupo o 
fluxo proposto pelo grupo de trabalho. O Fluxo do COMPESQ aprovado foi: o 
envio do projeto por e-mail e entrega da folha de rosto da plataforma Brasil e 
da folha de encaminhamento ao CEPAS no protocolo do COMPESQ. O projeto 
será avaliado pelo COMPESQ e levado para aprovação no CONENF e então 
será assinado pela direção da escola. O COMPESQ informará ao pesquisador 
o nº da ata de aprovação no CONENF para que ele realize o cadastro na 
PROPESP e possa retirar os documentos assinados. Os projetos emergenciais 
também devem ser encaminhados via e-mail e os documentos entregues no 
protocolo do COMPESQ, porém será aprovado ad referendum e os 
documentos serão entregues assinados em 24 horas após a entrada do 
projeto. Para evitar projetos aprovados ad referendum, o COMPESQ se 
compromete de avisar os editais abertos e trabalhar em conjunto com a 
disciplina de PTCC, para que as emergências tenham uma boa justificativa. O 
CONENF decidiu que os projetos serão aceitos SEM QUALIFICAÇÃO POR 
BANCA. A prof.ª Deise informou que os projetos que derivam de macro-
projetos não precisam passar no COMPESQ novamente porque já foram 
cadastrados na PROPESP e também já passaram no CEPAS. Informou que as 
Revisões Integrativas precisam ir ao COMPESQ, pois serão cadastradas na 
PROPESP. 12. Substituição da professora Aline Calçada no COMPESQ: A 
professora Aline solicitou sua substituição no Comitê de Pesquisa, tendo em 
vista que está no Comitê de Ética e, às vezes, avalia lá o mesmo projeto 
novamente. Como nenhum membro do CONENF se dispôs decidiu-se por 
conversar com os professores que não estavam presentes na reunião. A 
professora Aline foi dispensada do Comitê. Assunto Gerais – a) Orientações 
para concessão de diárias e passagens -  A administradora Adalice Kosby 
informou que todos os pedidos de concessão de diárias e passagens deverão 
ser realizados via sistema SCDP, que é um sistema informatizado, acessado 
via internet e interligado com outros sistemas do Governo Federal como: 
SIAPE, SIAFI e SIORG. Informou que irá encaminhar os trâmites necessários, 
amparados na legislação vigente via e-mail.  A mesma está a disposição dos 
colegas para esclarecimento de dúvidas.  b) Interséries – a professora 
Fabiane Francione agradeceu à administradora Adalice Kosby, à secretária 
Nívea Tomazino e à professora Lenice Dutra de Sousa pelo auxílio recebido 



para a realização do evento. Relatou que algumas séries não foram 
apresentadas pelos alunos, pois os mesmos não se organizaram para isso. 
Informou que a partir do próximo semestre o evento será transformado em um 
projeto de extensão permanente da EENF e será colocado no SIGPROJ. 
Inclusive há alunos querendo se colocar para auxiliar como bolsistas PQA. Foi 
sugerido que se busque junto às turmas de alunos o que eles gostariam que 
fosse apresentado nesse evento como forma de torná-lo interessante para 
eles. A professora Giovana Gomes parabenizou a professora Fabiane por mais 
um bem sucedido Interséries. - Informes:  Graduação –  A professora Lenice 
referiu que está  há duas semanas na Coordenação e, até o momento, não 
teve problemas em relação ao período de matrícula e transição para o novo 
currículo do Curso de Enfermagem. Quanto ao jubilamento de duas estudantes 
do curso, informa que esse tema continua sendo discutido junto à PROGRAD. 
Informou que as professoras Janaína Sena Castanheira e Bárbara Tarouco da 
Silva estão realizando visita técnica ao CME e Centro Cirugico no Hospital 
Santa Casa em POA, que em 07 de junho ela e a professora Bárbara 
participarão de uma reunião com os coordenadores dos cursos de graduação 
em enfermagem do Estado do RS promovida pelo COREN-RS.  Residências: 
A professora Paula Figueiredo informa que assumiu a Coordenação da RMSF 
no dia 17 de maio e não gostaria que seu coordenador adjunto fosse da 
Enfermagem, com vista de caracterizar a multiprofissionalidade. Informa que 
esta negociando com a Psicologia e com a Educação Física o preenchimento 
dessa vaga. 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                           


