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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 09-A/2015

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze
horas e trinta minutos, na sala 406 da Área Acadêmica do Campus 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, Bárbara Tarouco da Silva,
César Francisco da Silva Costa, Ederson Coelho Wyse, Edison Luiz Devos Barlem,
Fabiane Ferreira Francioni, Jamila Geri Tomaschewski Barlem, Janaina Sena
Castanheira, Laurelize Pereira Rocha, Lenice Dutra de Sousa, Mara Regina
Santos da Silva, Marlise Capa Verde de Almeida, Marta Regina Cezar Vaz, Paula
Pereira de Figueiredo, Ricardo Cunha dos Santos, Rosemary Silva da Silveira,
Sibele da Rocha Martins e Carmen Carballo Dominguez. Participaram como
convidados Adriane Maria Netto de Oliveira, Cleci de Fátima Enderle, Geani Farias
Machado Fernandes, Marlene Teda Pelzer, Deise Ribeiro Aquino, Eloisa da
Fonseca Rodrigues, Fabiani Weiss Pereira e Liziani Iturriet Ávila. A presidente
encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: 1. Homologação da ata 08: A
professora Giovana informou que a Ata foi encaminhada anteriormente por email
para avaliação. A professora Mara solicitou que no ítem 02 da Ata APÓS A
FRASE: A professora Janaína destacou a dificuldade de usar o memorial como
elemento avaliativo ao processo seletivo, destacando a curta trajetória dos
possíveis candidatos seja acrescentada a palavra recém-formados. Após
discussão, foi acatada a sugestão e a Ata foi homologada. 2. Progressão
funcional da professora Giovana Calcagno Gomes: A professora Adriana Dora,
membro da Comissão Permanente de Avaliação, apresentou o despacho do
processo 23116.005752/2015-50, 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 333 pontos, sendo aprovada
sua promoção. A decisão da comissão foi homologada pelos conselheiros. 3.



Reestruturação do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação: A
professora Jamila leu o regimento apontando a necessidade da renovação de 50%
dos professores do Núcleo e recondução dos demais membros. A professora
Giovana lembrou que são membros natos a Coordenadora e a Coordenadora
Adjunta. Após levantamento dos candidatos o NDE ficou assim constituído: Jamila
Geri Tomaschewski Barlem, Laurelize Pereira Rocha, Bárbara Tarouco da Silva,
Paula Pereira de Figueiredo, Deise Ribeiro Aquino, Liziani Iturriet Ávila, Lenice
Dutra de Sousa, Rosemary Silva da Silveira, Janaína Sena Castanheira, Edison
Luiz Devos Barlem e Regina Maria Carvalho Gonçalves. 4. Proposta da
PROGRAD para dois chamamentos anuais via SISU para o ingresso no
Curso de Graduação em Enfermagem: a professora Laurelize Rocha colocou
para o grupo que, atualmente temos um chamamento com dois ingressos no
Curso de Enfermagem. A proposta da PROGRAD para os cursos com duplo
ingresso é que tenhamos dois chamamentos via dois SISUs: um no início do ano e
outro no meio do ano. A professora Paula relatou que percebe grande abandono
do Curso pelos candidatos que vem de fora. A professora Jamila Barlem colocou
que, hoje, os que não entram no início do ano se comprometem com outros
compromissos e quando chamados trancam disciplinas para dar conta de terminar
essas atividades. A professora Geani Fernandes diz ser favorável à proposta, pois
alguma coisa tem que ser feita para diminuir a evasão e melhorar a retenção no
nosso curso. O acadêmico Ricardo dos Santos coloca que a evasão se dá porque
os acadêmicos que vem de longe pensam que receberão assistência estudantil de
moradia e alimentação aqui chegando, quando isso não se efetiva, eles voltam
para mais perto de casa. A professora Rosemary Silveira colocou que toda
mudança nos causa certa resistência, mas que se trata de uma alternativa para
melhorar a situação atual. A professora Giovana Gomes coloca que o medo é que
toda decisão tomada, mesmo se avaliada posteriormente como negativa não se
volta atrás como no caso da nota integral via ENEM. Após votação (11 votos a
favor e 7 votos contra) decidiu-se pela aprovação da proposta de termos dois
chamamentos via SISU para ingresso no Curso de Enfermagem. A professora
Giovana solicitou às Coordenadoras de Graduação que comuniquem à
PROGRAD a decisão da EENF. 5. Apresentação dos Editais do Mestrado e do
Doutorado para 2016: A professora Marlene Teda Pelzer, presidente da
Comissão de Seleção, apresentou os dois editais ao grupo. Informou que, neste
ano, teremos uma professora externa compondo a comissão: a professora
Marilene Portela da Universidade Federal de Passo Fundo. As inscrições para
Mestrado e Doutorado se darão de 01/10/2015 a 13/11/2015, e serão
homologadas no dia 17/11/2015. Serão oferecidas 18 vagas para o Mestrado e 21
vagas para o Doutorado. A prova escrita para o Mestrado será no dia 20/11/2015.
No dia 24/11/2015 será divulgada a lista com os aprovados para a segunda etapa,
que ocorrerá de 1º a 03/12/2015 e constará da avaliação do projeto de pesquisa
(peso 3), do currículo (peso 2) e da entrevista (peso 3). Em relação ao Doutorado,
a primeira etapa constará da análise do projeto de pesquisa (peso 2), análise do
artigo científico inédito (peso 3). A segunda etapa constará de apresentação do
artigo (peso 2) e análise do currículo (peso 3). O resultado final da seleção para
ambos os cursos será divulgado até o dia 08/12/2015. A professora Mara da Silva
referiu que segundo orientação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,



em havendo candidatos estrangeiros a prova escrita do Mestrado poderá ser
realizada no país de origem, sob a tutela da Universidade do candidato, desde que
a FURG tenha acordo de Cooperação Internacional firmado com essa
Universidade.Nesses casos, a prova será corrigida pela Comissão de Seleção
prevista no Edital. A professora Lenice Sousa contestou o peso 3 para a entrevista
em detrimento do peso 2 para a prova escrita no Curso de Mestrado. Discutiu-se
que a sustentação da proposta é mais difícil e exige mais dos candidatos. Além
disso, nas últimas seleções o maior número de reprovações deu-se na prova
escrita. Após intensa discussão decidiu-se por manter os pesos propostos pela
Comissão e ambos os Editais foram homologados 6. Definição da banca para
concurso duas vagas 40 horas DE para professor: A professora Giovana
colocou que faremos concurso para preencher duas vagas e que as disciplinas
sem professor na EENF, no momento, são Semiologia e Semiotécnica III e Rede
Básica II. Teremos a aposentadoria das professoras Adriana Dora e Vera Lúcia de
Oliveira Gomes que terão suas disciplinas (Educação em Saúde, Doenças
Transmissíveis, Projeto de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de
Curso) a serem ocupadas por esses professores. Além disso, é a hora de
professores que quiserem trocar de disciplinas aproveitarem a oportunidade. A
professora Geani manifestou a vontade de sair da disciplina de Processo de
Trabalho e migrar para Educação em Saúde. Após votação os professores Edison
Barlem, Janaina Sena e Sibele Martins foram eleitos para essa comissão. Na
quarta feira, dia trinta de setembro faremos uma Reunião Extraordinária para
aprovar a relação de conteúdos para essa prova, os componentes externos da
banca e quem ficou de titulares e suplentes. 7. Projetos do COMEX: a professora
Sibele apresentou o projeto aprovado no Comitê de Extensão “Processo de
Educação em Saúde à pessoa com diabetes mellitus no CID/HU-FURG”, que foi
aprovado pelos conselheiros. 8. Projetos do COMPESQ: a conselheira Marlise de
Almeida apresentou os seguintes projetos aprovados no Comitê de Pesquisa:
“Raiva e Doenças Cardiovasculares: Estudo Correlacional”, da residente Rita da
Mata, orientada pela professora Vera Torres das Neves; “Grupo de apoio no
contexto da doença de Alzheimer: (geronto) tecnologia cuidativo-educacional
complexa”, do doutorando Silomar Ilha, orientado pela professoraSilvana Sidney
Costa Santos; “Gestante usuária de Crack: Um estudo na perspectiva da
resiliência”, do mestrando Jeferson Ventura, orientado pela professora Mara
Regina Santos da Silva; “Análise avaliativa do município do Rio Grande no
enfrentamento da violência intrafamiliar e exploração sexual contra crianças e
adolescentes - contribuição da Enfermagem”, da pós-doutoranda Priscila Arruda
da Silva, orientada pela professora Valéria Lerch Lunardi; “E enfermeiro no
ecossistema domiciliar e nas redes de apoio ao usuário com doença renal crônica”,
da mestranda Márcia Helena Baltassare Nunes, orientada pela professora Hedi
Crecencia Heckler de Siqueira; “Significado do cuidado familiar a crianças com
doenças crônicas: subsídios para o cuidado socioambiental na Enfermagem”, da
doutoranda Daiani Modernel, orientada pela professora Giovana Calcagno Gomes.
Todos os projetos foram aprovados pelos conselheiros. 9. Substituição dos
professores Edison Barlem (titular) e Bárbara Tarouco (suplente) no Comitê
de ciências, tecnologia e inovação da FURG: A professora Mara Regina Santos
da Silva se colocou como candidata. Após discussão decidiu-se que a professora



Mara ficará como titular e o professor Edison como suplente. 10. BANCAS DE
QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DA
GRADUAÇÃO: Reges Antonio Deon: Aline Cristina Calçada De Oliveira, Marlene
Teda Pelzer, Daiane Porto Gautério e Luísa Mattos; Walquiria Louzada Lopes:
Adriane Oliveira, Nalú Pereira da Costa Kerber e Priscila Arruda da Silva; Thavane
Brum de Llano: Cesar Francisco Silva da Costa, Bárbara Tarouco da Silva e
Daiane Porto Gautério; Jéssica das Neves Taveres: Cesar Francisco Silva da
Costa, Marlene Teda Pelzer e Daiane Porto Gautério; Jordana da Fonseca
Gautério: Cesar Francisco Silva da Costa, Adriana Dora da Fonseca e Sibele da
Rocha Martins; Eliel de Oliveira Bandeira: Daiane Porto Gautério, Cesar Francisco
da Costa, Sibele da Rocha Martins e Vera Lúcia de Oliveira Gomes; Juliana Piveta
de Lima: Daiane Porto Gautério, Vera Lúcia de Oliveira Gomes, Bárbara Tarouco
da Silva, Cesar Francisco da Costa e Daiane Broch; Luciana Martins Santos:
Diéssica Roggia Piexak, Edison Luiz Devos Barlem e Nalú Pereira da Costa
Kerber; Cristiane Rossales Xavier: Edison Luiz Devos Barlem, Jamila Geri
Tomaschewski Barlem e Laurelize Pereira Rocha; Lilian Silveira Furtado: Edison
Luiz Devos Barlem, Giovana Calcagno Gomes e Jamila Geri Tomaschewski
Barlem; Cristiane Prado Furtado: Stella Minasi de Oliveira, Giovana Calcagno
Gomes e Adriana Dora da Fonseca e Edison Luiz Devos Barlem; Emanoele
Leitzke Botelho: Giovana Calcagno Gomes, Aline Campelo Pintanel, Deise Ribeiro
Aquino e Pâmela Kath de Oliveira Nornberg; Nivea Maria dos Santos Garcia:
Giovana Calcagno Gomes, Aline Campelo Pintanel e Deise Ribeiro Aquino;
Cherlen Cristiane Barros: Mara Regina Santos da Silva, Marta Regina Cezar-Vaz,
Adriane Maria Netto de Oliveira e Gabriele Shek; Ana Jenifer Avila de Oliveria:
Mara Regina Santos da Silva, Marta Regina Cezar-Vaz, Adriane Maria Netto de
Oliveira, Maria Emília Bueno; Cintia Gautério Soares: Marta Regina Cesar-Vaz,
Rosemary Silva da Silveira e Marlise Capa Verde de Almeida; Sheila Basso: Nalu
Pereira da Costa Kerber, Aline Campelo Pintanel e Marina Soares Mota; Luciana
Maio dos Santos: Paula Pereira Figueiredo, Marlise Capa Verde de Almeida,
Edison Luiz Devos Barlem; Mariane Borges Lima: Paula Pereira Figueiredo,
Rosemary Silva da Silveira e Marlise Capa Verde de Almeida; Aline Martins
Praxedes Silva: Paula Pereira Figueiredo, Rosemary Silva da Silveira e Marlise
Capa Verde de Almeida; Bianca Lima da Cunha: Rosemary Silva da Silveira,
Liziani Iturriet Ávila, Valéria Lerch Lunardi e Paula Pereira de Figueiredo; Marcia
Elise Gomes dos Santos: Aline Campelo Pìntanel, Giovana Calcagno Gomes e
Deise Ribeiro Aquino; Rochele Maria Zugno: Aline Campelo Pìntanel, Vera Lúcia
de Oliveira Gomes, Adriana Dora da Fonseca e Gisele Silva Pintanel; Sabine
Veiga Borba: Jamila Geri Tomaschewski Barlem, Aline Cristina Calçada de
Oliveira, Diéssica Roggia Piexak e Laurelize Pereira Rocha. 11. INFORMES: a)
Graduação: a professora Jamila informou que no próximo semestre teremos uma
discente indígena e uma quilombola. b) Pós-Graduação: A professora Mara
informou que o colegiado do PPGENF trabalhou na reestruturação das linhas de
pesquisa dos PPGENFs e que essa é uma discussão nacional. No dia 02/10 abre
novamente a Plataforma Sucupira para correção dos dados de 2013 e 2014. Em
seguida estaremos realizando o Seminário de Avaliação do PPGEnf para realizar
a reestruturação curricular de nossos cursos de forma que o objetivo dos cursos
fiquem mais alinhados com as disciplinas. c) COREMU: A professora Sibele



informou que uma das candidatas da psicologia que concorreu à seleção para a
residência na RIMHAS e havia sido aprovada e que, após recursos, perdeu a vaga
entrou com processo solicitando explicações. Explicou que os recursos gerados
ocorreram devido à disparidade no número de membros que participaram das
entrevistas, nos turnos manhã e tarde. Além disso, houve discordância entre os
membros da banca quanto à nota de uma candidata, fato que teria gerado a
contestação por um dos membros da banca. Após consulta ao setor jurídico e a
DIPOSG a orientação foi de que toda a segunda etapa do processo seletivo
(entrevista e análise do currículo) fosse refeita para os candidatos da psicologia, a
partir da constituição de uma nova banca, que contou com a participação de um
membro de cada uma das áreas (enfermagem, educação física e psicologia)
envolvidas no programa. Assim, todos os candidatos da psicologia passaram
novamente por banca única e tiveram seus currículos novamente avaliados,
modificando assim o resultado final anterior. Referiu que encaminhou resposta
buscando esclarecer o que foi questionado e encaminhou à procuradoria, e que
aguarda os desdobramentos do processo. d) RIMHAS: A professora Fabiane
informou que nos dias 19 a 20 de novembro de 2015 estará ocorrendo sob
organização dos residentes a II Jornada Multiprofissional de Educação em
Diabetes Mellitus e I Encontro Cardiometabólico do HU/ FURG. O evento será
patrocinado pela ABEN, terá como comissão científica as professoras Rosemary
da Silveira, Paula de Figueiredo, Janaina Sena e Liziani Iturriet. Os seis melhores
trabalhos serão apresentados como temas livres e os demais serão apresentados
como pôster. 12. Assuntos Gerais: O acadêmico Ricardo Cunha dos Santos
informou que o DA de Enfermagem junto com o DA da Medicina estão
providenciando a confecção de crachás para todos os acadêmicos e docentes
usarem no interior do HU. Serão confeccionados via Sistema FURG na impressora
comprada pela FAMED e que o tonner e o cartão de PVC serão financiados pela
PRAE. 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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