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ATA 07/2015

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas,

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: Adriana Dora da

Fonseca, Aline Cristina Calçada de Oliveira, Bárbara Tarouco da Silva, Deise Ribeiro

Aquino, Fabiane Ferreira Francioni, Janaina Sena Castanheira, Jamila Geri

Tomaschewski Barlem, Laurelize Pereira Rocha, Giovana Calcagno Gomes; Mara

Regina Santos da Silva; Marlise Capa Verde de Almeida, Marta Regina Cezar Vaz;

Paula Pereira de Figueiredo e Sibele da Rocha Martins. Participaram como convidados

as docentes Adriane Netto de Oliveira; Cesar Francisco Silva da Costa e Rosemary

Silva da Silveira. Foram justificadas a ausências da conselheira Stella Minasi de

Oliveira. A presidente encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: 1)
Aprovação da ATA 06/2015 do Conselho da Escola de Enfermagem: A presidente

relatou que a Ata foi anteriormente encaminhada aos conselheiros por e-mail e que as

sugestões encaminhadas foram todas acatadas. A Ata foi aprovada por unanimidade. 2)
Plano de aplicação de recursos de custeio e capital 2015 da EENF: a diretora da

Unidade apresentou aos conselheiros os valores destinados à EEnf para 2015: R$

18.784,00 de capital e 39.657,00 de custeio, sendo o total de R$ 58.441,00. Solicitou

que os colegas enviem ao COMAD seus pedidos de auxílio para participação em

eventos para podermos fazer o levantamento das possibilidades. A professora Marta



Vaz colocou como demanda a necessidade da liberação de viaturas para garantir a

segurança durante a coleta de dados de suas orientandas. A professora Giovana referiu

que atualmente esta demanda não tem sido atendida, pois teríamos que garantir a

segurança e fornecer viaturas de todos os acadêmicos dos TCCs, TCRs, Dissertações,

Teses e projetos individuais de cada professor e que os recursos da EENF seriam

insuficientes. A professora Marta solicitou, então, autorização do CONENF para realizar

a busca deste recurso fora da EENF, junto à reitoria. A professora Mara Regina referiu

que para atender tal demanda foi cogitada a compra de uma viatura via projeto CTInfra,

mas não foi autorizada pela reitoria, pois esta não garantiria motorista e manutenção.

Sugeriu que esta discussão seja realizada no COMAD e definidos os critérios para uso

dos recursos da EENF. A professora Adriana Dora refere que receber o orçamento em

agosto para gastar até setembro dificulta a realização de um Planejamento mais

equânime pela Unidade Acadêmica. Decidiu-se que o assunto será posteriormente

discutido no COMAD e trazido ao CONENF. 3) Seleção para Professor Substituto: a
professora Giovana relatou que está em andamento a seleção para professor substituto

no lugar da professora Helena Vaghetti que estava a descoberto. A banca formada

pelas professoras Paula Figueiredo, Diéssica Roggia, Aline Campelo Pintanel, Fabiane

Francioni e Bárbara Tarouco está encaminhando os trabalhos. As inscrições vão de

24/08/2015 – 28/08/2015, homologação dia 31/08/2015, sorteio dos pontos dia

02/09/2015, prova didática dia 03/09/2015, avaliação dos títulos dia 04/09/2015 e

divulgação do resultado final até dia 09/09/2015. Os pontos a serem sorteados são: 1.

O trabalho do enfermeiro nas intercorrências cardiovasculares; 2. O trabalho do

enfermeiro no tratamento de feridas ; 3. O trabalho do enfermeiro no pré, trans e pós-

operatório; 4. O trabalho do enfermeiro no dimensionamento de pessoal e na

elaboração de escalas e 5. O trabalho do enfermeiro na consulta de enfermagem na

Atenção Básica. 4) Substituição da Professora Mariângela de Magalhães no
CONENF e no NDE: tendo em vista aposentadoria da professora há necessidade de

sua substituição nessas instâncias. Após discussão decidiu-se que, tendo em vista que

em setembro todo o CONENF e o NDE deverão ser revistos deixaremos para substituir

a professora nessa ocasião. 5) Substituição do Professor Admir na CPPD: a pedido

o professor solicitou sua saída da comissão. Suas suplentes são as professoras Deise



Aquino e Paula de Figueiredo. As reuniões da CPPD ocorrem nas terças feiras à tarde.

Definiu-se que a professora Bárbara será a substituta, permanecendo as professoras

Deise e Paula como suplentes. 6)Substituição da Professora Aline Pintanel na
comissão de atualização do acervo bibliográfico: após consulta decidiu-se que a

mesma será substituída pela professora Diéssica Roggia Piexak. 7) Recondução da
TAE Dóris Helena Ribeiro Farias: a professora Giovana informou aos conselheiros

que, a pedido, a TAE foi reconduzida da FAMED para a EENF. A mesma é doutoranda

do PPGEnf e, até dezembro de 2015, está com carga horária reduzida para 20 horas

semanais. Seu cargo é em nível de Segundo Grau. Atuará no Laboratório de Práticas

de Enfermagem e no Laboratório de Simulação Realística junto com a enfermeira

Marlise Capaverde. 8) Adesão da FURG a EBSERH: a professora Giovana informou

que, tendo em vista a adesão da FURG à EBSERH, foi formada uma Comissão com

duas diretoras do HU em exercício, professoras Helena Vaghetti e Susi Laus; as

diretoras da EENF e da FAMED Giovana Gomes e Isabel de Oliveira Netto, dois

representantes dos funcionários, a enfermeira Zulema Ernandes e Eduardo Pereira, um

representante dos acadêmicos e dois representantes da reitoria, prof. Danilo Giroldo e

Mozart Martins Filho. Apresentou ao grupo a nova estrutura organizacional do HU e

solicitou auxílio às equipes para proceder o dimensionamento de pessoal para concurso

para 1043 vagas e posteriormente mais 500 vagas. Ficou definido que será

encaminhado por email para todos os professores a nova estrutura do HU. A professora

Paula Figueiredo questionou como se dará a qualificação dos professores da EENF

para atuarem nesta nova estrutura? O acadêmico Ricardo Cunha dos Santos referiu se

com a especialização dos serviços do HU nosso curso continuará generalista? A

professora Marta Vaz referiu que a nova estrutura não aponta avanços em relação à

Saúde do Trabalhador, pois a criação do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança

não dá esta garantia. A professora Mara questionou qual o compromisso dos docentes

nesta nova estrutura. Foi informada pela professora Giovana que será com a

qualificação do ensino, não ficando responsáveis pela demanda e cumprimento de

metas. O acadêmico Ricardo questionou como ficará nossa relação com o Comitê de

Ética e foi informado que este está ligado à FURG. Sugeriu-se que o COMPESQ

coloque no seu fluxo que todo projeto deve, antes de ser encaminhado ao CEPAS,



passar pelo NEPE do HU e obter sua autorização, para os projetos a serem

desenvolvidos no HU. 9) Área física da EENF: a professora Giovana referiu que a

planta com a nova área física da Escola de Enfermagem foi disponibilizada em julho

pela PROINFRA para vistoria pelos professores da EEnf. A mesma foi discutida com

vários professores que se encontravam na Escola e rediscutida com a arquiteta Verena.

Solicitou que os professores que ainda não tiveram acesso procurem a direção para

visualizarem a planta. 10) Progressão Funcional da Professora Nalu da Costa
Kerber: A professora Adriana Dora, membro da Comissão Permanente de Avaliação,

apresentou o despacho do processo 23116.005103/2015-59, de Progressão Funcional

da Professora, da classe de Adjunto para Associado. Referiu que a banca permanente

formada também pelas professoras Vera Lúcia de Oliveira Gomes (Presidente) e

Marlene Teda Pelzer, após avaliação atribuiu à professora 354 pontos, sendo aprovada

sua promoção. A decisão da comissão foi homologada pelos conselheiros. 11)
Homologação das orientações de TCC e PTCC: a professora Giovana passou a

palavra à professora Vera Gomes que informou a relação das orientações de TCC e de

PTCC para este semestre: professora Aline Calçada orientadora das acadêmicas

Silvana Possani Medeiros e Nerizane Cerutti Fornari no TCC e de Reges Antônio Deon

no PTCC; professora Aline Pintanel orientadora das acadêmicas Marcia Elisa Gomes

dos Santos e Rochele Maria Zugno no PTCC; a professora Adriane Netto orientadora

dos acadêmicos Fernanda dos Reis Novo e Sisney Darcy Vaz da Silva no TCC e de

Walquíria Lozada Lopes no PTCC; professora Bárbara Tarouco orientadora das

acadêmicas Natália Pertez de Campos e Bianca Araújo Mirandini Nunes no TCC;

professor Cesar Francisco Costa orientador das acadêmicas Thavane Brum de Llano,

Jéssica das Neves Tavares e Jordana da Fonseca Gautério no PTCC; professora

Daiane Gautério orientadora da acadêmica Rúbia Gabriela Fernandes Salgado no TCC

e Eliel de Oliveira Bandeira e Juliana Piveta de Lima no PTCC; professora Diéssica

Piexak orientadora da acadêmica Luciana Martins Santos no PTCC; professor Edison

Barlem orientador das acadêmicas Karolayne Machado de Mattos e Maria Luiza

Machado Godinho no TCC e de Cristiane Rossales Xavier e Liliam Silveira Furtado no

PTCC; professora Geani Machado orientadora da acadêmica Amanda Gayer Caroso no

TCC; professora Giovana Gomes orientadora das acadêmicas Cristiane Prado Furtado,



Emanuele Leitzke Botelho e Nívia Maria dos Santos Garcia no PTCC; professora Jamila

Barlem orientadora das acadêmicas Ketri Aires e Manuela Santos de Souza no TCC e

Sabine Veiga Borba no PTCC; professora Laurelize Rocha orientadora do acadêmico

Leonardo Salomão Goulart no TCC; professora Lenice Dutra de Sousa orientadora da

acadêmica Alessandra Oliveira Lima; professora Mara da Silva orientadora das

acadêmicas Cherlen Cristiane Barros e Ana Jenifer Avila de Oliveira no PTCC;

professora Marta Vaz orientadora da acadêmica Cíntia Gautério Soares no PTCC;

professora Nalu Kerber orientadora das acadêmicas Jackeline da Silva Viana no TCC e

Sheila Basso no PTCC; professora Paula Figueiredo orientadora das acadêmicas Mery

Hellen da Silva Quintana no TCC e Luciana Maio dos Santos, Mariane Borges Lima e

Aline Martins Praxedes Silva no PTCC e professora Rosemary da Silveira orientadora

das acadêmicas Lisiane Amaral de Pinho no TCC e Bianca Lima da Cunha no PTCC.

12) Alteração do regimento do NDE: a professora Jamila solicitou a alteração no

regimento do NDE no que diz respeito a tornar membro deste núcleo, também, a

coordenadora adjunta da Graduação, no caso a professora Laurelize Rocha. Após

discussão a solicitação foi acatada pelo Conselho. 13) Uniforme dos alunos nas
atividades práticas e estágios: o acadêmico Ricardo referiu que alguns acadêmicos

estão sendo assediados por alguns professores por não comparecerem às atividades

práticas uniformizados. Disse que está sendo exigido sapato fechado e calça de sarja.

Uma professora, inclusive, ofereceu-se para tingir a calça de um acadêmico. O

professor Edison referiu que a PRAE recebeu a reclamação de alguns acadêmicos e

que ligou para ele. A professora Giovana referiu que o uniforme é uma exigência, que

esta temática já foi bem discutida na EENF e que os casos especiais são

encaminhados para a PRAE que, inclusive, já comprou uniforme para um acadêmico. A

professora Rosemary referiu que o uniforme é uma exigência e que auxilia na nossa

identificação. A professora Fabiani entende que, no mínimo um jaleco o acadêmico

precisa ter. A professora Jamila propõe a revisão do nosso manual, pois o mesmo

ainda prevê o uso de saia que vai contra a Norma Regulamentadora. A enfermeira

Marlise questiona como o acadêmico na 5ª série foi dizer que não tinha uniforme se já

passou pelas séries anteriores e utilizou o uniforme. A professora Marta referiu que

devemos manter a exigência do uso de uniforme: jaleco, sapato fechado e calça. A



professora Mara referiu que é uma exigência para atender um paciente que o

profissional esteja identificado e uniformizado. O professor Edison questionou nosso

respaldo legal para fazer tal exigência. A professora Deise, referiu que colocou no

Plano de Ensino da sua disciplina a possibilidade de suspensão da atividade prática

caso não esteja uniformizado. A professora Laurelize solicitou cuidado por parte dos

professores, pois tem professor exigindo o uniforme e o mesmo não estando de

uniforme, estando com brincos de argola, decotes exagerados. Após discussão decidiu-

se pela revisão do manual do estágio pelas coordenadoras de graduação e posterior

divulgação para todos os professores e acadêmicos e pesquisa junto à PRAE e setor

jurídico da FURG pelos diretores da EENF sobre a legitimidade da obrigatoriedade do

uso do uniforme pelos acadêmicos. 14) Aprovação dos Projetos de Ensino,
Pesquisa e Extensão: A professora Sibele encaminhou para aprovação pelo CONENF

dos seguintes projetos de extensão: Bases Teóricas para Redação Científica da

professora Vera Lúcia de Oliveira Gomes e Grupo/ Curso de Gestantes da professora

Nalu da Costa Kerber. A professora Deise Aquino e a enfermeira Marlise

encaminharam para aprovação pelo CONENF os seguintes projetos de pesquisa: A
adaptação do enfermeiro à cultura organizacional: uma imersão nas formas de

produção de subjetividades do Doutorando: Cristiano Pinto Dos Santos e do Professor:

Wilson Lunardi Filho; Percepções dos agentes comunitários de saúde acerca do acesso,

acolhimento e resolutividade na atenção básica da acadêmica: Amanda Gayer e da

professora: Geani Farias Machado Fernandes; Vivências de sofrimento moral no

trabalho da enfermeira docente em cursos técnicos em enfermagem da doutoranda

Carla Godinho Duarte e da professora Valéria Lunardi; Níveis de contribuição da carga

de trabalho para a ocorrência de erros de medicação na enfermagem da acadêmica

Ketri Fagondes Aires e da professora Jamila Barlem; Dimensionamento e escalas de

pessoal de enfermagem: competências dos enfermeiros da acadêmica: Manoela

Santos de Souza e da professora Jamila Barlem; Riscos ocupacionais e adoecimento

dos trabalhadores do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192): um

estudo sob a ótica do trabalhador do acadêmico: Leonardo Salomão Goulart e da

professora Laurelize Pereira Rocha; Tratamento de feridas: assistência de enfermagem

nas unidades 24 horas de atenção primária em um município no sul do Brasil da



acadêmica Alessandra Oliveira De Lima e da professora Lenice Dutra de Souza;

Aplicabilidade das diretivas antecipadas de vontade no contexto de unidades de

internação pediátricas da acadêmicA Maria Luzia Machado Godinho e do professor

Edison Barlem; Prevenção e manejo do delirium em pacientes críticos: a visão de

trabalhadores de enfermagem da acadêmica Lisiane Amaral de Pinho e da professora

Rosemary Silva da Silveira; Avaliação da capacidade funcional de idosos: atividade das

equipes da Estratégia de Saúde da Família da acadêmica Bianca Araujo Marandini

Nunes e da professora Barbara Tarouco; O enfermeiro e as concepções frente à

urgência psiquiatrica no atendimento pré-hospitalar móvel da professora Adriane Netto

e do acadêmico Sisney Darcy Vaz da Silva; Percepção das apenadas acerca do serviço

de saúde: penitenciária estadual de Rio Grande da professora Nalú Kerber e da

acadêmica Jaqueline Viana; Estratégias de prevenção do parto prematuro na rede de

serviços de saúde que prestam atendimento pré-natal no sus: conhecimento dos

enfermeiros da professora Nalú Kerber; Avaliação da dor como 5º sinal vital: desafios e

possibilidades para a equipe de enfermagem da professora Rosemary Silva da Silveira

e da mestranda Nara Beatriz Silveira, Inter-relações entre as cargas de trabalho

presentes no processo de trabalho de enfermeiros e a efetivação do programa nacional

de humanização no pré-natal e nascimento da professora Eliana Pinho e do mestrando

Heitor Biondi; Percepção de estudantes indígenas e quilombolas acerca da

aplicabilidade do cuidado de enfermagem às práticas de saúde da sua comunidade da

professora Diéssica Piexak; Limites e possibilidades do grupo promotores da saúde: um

estudo sobre o vínculo do professor Alan Knut e da residente Leani da Rosa

Domingues; Assédio moral entre estudantes de graduação em enfermagem da

professora Rosemary Silva da Silveira e da mestranda Naiane Glaciele da Costa

Gonçalves; Cuidados do enfermeiro ao usuário do SUS no serviço de atenção

domiciliar na modalidade ad2 e ad3 sob a perspectiva ecossistêmica da professora

Hedi Crecência e da mestranda Juliana Weycamp. Após discussão os projetos foram

aprovados. 15) Informes da Graduação: a coordenadora Jamila informou que foram

realizadas as provas práticas da 8ª e 9ª séries. Os onze acadêmicos que tiraram menos

que sete foram encaminhados para realizar dez horas no Laboratório de Práticas a

serem agendadas com a enfermeira Marlise para revisarem as técnicas de enfermagem.



Os acadêmicos que não fizeram a prova terão que cumprir 20 horas no Laboratório de

Práticas. Informou que em seguida estará solicitando questões para a realização das

provas teóricas.16) Informes da Pós-Graduação: A coordenadora Mara informou que

nos dias 24 e 25 participou de uma reunião em Brasília na CAPES de avaliação dos

dois anos de atuação dos Programas de Pós-graduação (anos 2013 e 2014). A

avaliação dos programas agora é quadrienal e feita pela Plataforma Sucupira. O

Seminário serviu para mostrar as tendências dos programas e permitir a cada programa

se enxergar e ver suas fragilidades e destaques. Verificou que o que diferencia os

programas não é mais só sua produção, mas muito mais suas fragilidades. Referiu a

necessidade em reconfigurarmos nosso corpo docente, que apesar de bem

consolidados na região sul do Brasil precisamos nos projetar mais nacionalmente. A

professora Marta Vaz quer também participou do Seminário referiu a necessidade de

procedermos alguns reajustes. A professora Mara referiu que, apesar do corte de 75%

no PROAP dos PPGENFs os professores devem buscar recursos e outras fontes de

financiamento da sua produção. O professor Edison referiu a necessidade de nos

planejarmos, pois o pouco recurso disponibilizado no PPGENF para financiar nossa

produção ocasionará uma retração no envio de artigos para revistas mais qualificadas.

Quanto à colocação do edital para seleção do mestrado e doutorado na mídia primeiro

teremos que fazer o redimensionamento de professores e de vagas. 17) Informes da
COREMU: a professora Sibele Martins informou que ela e o professor Alan Knut, da

Educação Física, foram selecionados pelo MEC como avaliadores dos Programas de

Residência Multiprofissionais. A pedido do Pró-reitor de Pesquisa fizeram a inscrição e

foram selecionados. A capacitação dos avaliadores terá início em setembro e será à

distância (conforme informações do próprio MEC). Informou a realização de um Curso

de capacitação de preceptores da residência nos hospitais que contratarem a EBSERH.

Este vais de 09/09/2015 a 09/12/2015. Entrará em contato com o Núcleo de Ensino e

Pesquisa do HU para definir quem serão os preceptores que farão o curso. Informes
da RIMHAS: a coordenadora adjunta Fabiane Francioni referiu que, devido a demissão

do Educador Luiz Fernando, está tratando com a direção do HU sua substituição. A

professora Sibele destacou o grande número de faltas dos residentes na disciplina do

núcleo comum. Inclusive dois residentes já estariam rodados por falta nessa disciplina.



Os mesmos deverão cumprir esta carga horária depois do término da residência, caso

queiram receber seu título. Informes da Residência em Saúde da Família: a

professora Sibele referiu que conseguiu um ônibus com 11 lugares ocupados para levar

residentes e docentes a um Congresso em Florianópolis. Será na semana da MPU.

Referiu que pela baixa adesão talvez a viagem não se efetive. 18) ASSUNTOS
GERAIS: a) Acolhida Cidadã: a professora Jamila destacou a pouca participação dos

calouros da EENF nas atividades programadas. A professora Giovana parabenizou as

coordenadoras e os acadêmicos do DA de Enfermagem na realização da Acolhida. b)
Interséries: a professora Fabiane referiu que, neste ano, ocorreu quase que

exclusivamente com a organização dos acadêmicos do DA. O acadêmico Ricardo

solicitou que os acadêmicos que não participaram deveriam ganhar falta nas disciplinas

como forma de regular a participação acadêmica nesta atividade. A professora Fabiane

agradeceu aos professores Edison, Cesar e Rosemary pela doação de livros para

serem sorteados no evento. A professora Giovana parabenizou a professora Fabiane

os acadêmicos do DA de Enfermagem pela realização do evento. c) 40 anos da EENF:
a professora Adriana destacou a participação da reitoria na comemoração e o intenso

trabalho da comissão desde o fim de maio. Agradeceu os acadêmicos do Diretório

Acadêmico e do Pet Enfermagem pelo excelente trabalho realizado para a efetivação

do evento. O professor Cesar referiu que recebemos 720 mensagens de enfermeiros

egressos da FURG de todas as turmas nos parabenizando pelo aniversário. A

professora Giovana parabenizou as professoras Adriana, Vera Lúcia, Geani e Marta

Borba pela realização do evento. d) Chamada da professora Lisiani Iturriet Avila na
vaga 40 hs da professora Jamila G. T. Barlem: a professora Giovana informou que a

professora Lisiani teve sua nomeação publicada no Diário Oficial no dia 21/08/2015,

tendo data limite para posse no dia 21/09/2015. A mesma já procedeu a defesa de sua

tese e será designada para fechar a disciplina de Intercorrências Clínicas. Como neste

semestre a disciplina está apenas com uma turma de prática e duas professoras está

designada em dar cobertura na Disciplina de Rede Básica que está com quatro turmas.

e) Admissão de Professoras substitutas: a professora Giovana informa que as

professoras Milene Costa dos Santos e Pâmela Kath de Oliveira Nornberg foram

admitidas como substitutas das professoras Laurelize Rocha e Daiane Porto Gautério



vaga 40 hs, respectivamente nos dias 14/08/2015 e 19/08/2015. A professora Milene foi

designada para as Disciplinas de Centro Cirúrgico e CME e de Semiologia I turma

prática da sexta feira e supervisão de estágio da 8ª e 9ª séries. A professora Pâmela foi

designada para a Disciplina de Assistência de Enfermagem na Saúde da Criança e do

Adolescente II e supervisão de estágio da 8ª e 9ª séries. f) Chamada da professora
Camila Daiane Silva na vaga da professora Laurelize Pereira Rocha: a professora

Giovana informou que a professora Camila teve sua nomeação publicada no Diário

Oficial no dia 28/08/2015, tendo data limite para posse no dia 28/09/2015. Após esta

data se dará o pedido para abertura de concurso público duas vagas 40 hs DE. g)
Supervisão dos estágios após o fim da greve: a professora Giovana informa que

com o retorno das atividades das supervisoras técnicas a supervisão docente dos

estágios de 8ª e 9ª séries retorna a ser uma vez na semana e ficará a cargo das

professoras substitutas Milene e Pâmela e da professora Marlene Teda Pelzer. h)
Convite para evento: A professora Adriana convidou a todos a participarem do evento

em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde no dia 16/03/2015 às 13:30 hs no

Anfiteatro da Área Acadêmica acerca das Estratégias de Prevenção à Violência. i)
Campeonato Gaúcho de Skate: A professora Jamila destacou a participação de

professores e acadêmicos do Grupo Viver Mulher da EENF no Campeonato Gaúcho de

Skate ocorrido no fim de semana passado no Parque Marinha. Foram realizadas

atividades de Prevenção às DSTs. A atividade teve a parceria da Secretaria Municipal

da Saúde. j) Pesquisa em Enfermagem: a professora Deise informou que os

acadêmicos dessa disciplina iniciarão a visita aos Grupos de Pesquisa da EENF. Nada

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes

Presidente
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