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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 06/2016

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, 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:

Carmen Carballo Dominguez, César Francisco da Silva Costa, Edison Luiz Devos Barlem, Fabiane

Ferreira Francioni, Jamila Geri Tomaschewski Barlem, Janaína 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, Sibele da Rocha Martins,

Saul Ferraz de Paula e Stella Minasi de Oliveria. Faltas justificadas dos conselheiros: Adriana Dora da

Fonseca, Aline Cristina Calçada de Oliveira, Bárbara Tarouco da Silva e Ederson Coelho Wyse.

Participaram como convidados os professores Aline Campelo Pintanel, Camila Daiane Silva, Daniela

Ferreira Acosta, Diéssica Roggia Piexak, Fabiani Weis Pereira, Jaqueline do Espirito Santo Costa,

Liziani Iturriet Ávila, Bianca Contreira de Jung e Carolina Domingues Hirsh. A presidente encaminhou

o assunto da pauta para apreciação: 01. Homologação da ata 05/2016 - A professora Giovana

informou que a Ata 05/2016 foi encaminhada anteriormente por e-mail para avaliação e as sugestões

acrescentadas. A Ata foi homologada por unanimidade. 02. Apresentação do Sistema de Gestão

Ambiental e da Politica Ambiental da FURG, com a presença do Vice-Reitor professor Danilo

Giroldo – A professora Giovana cumprimentou e passou a palavra ao professor Danilo Giroldo, vice-

reitor da FURG. Após saudar a presença de todos o professor Danilo apresentou dados sobre a

importância e a implantação das politicas ambientais na FURG. Disse que foi criado o Comitê

Temporário de Gestão Ambiental, com o objetivo da implantação da politica e da gestão do sistema de

gestão ambiental na FURG. Nesse sentido, foi criada a Secretaria de Gestão Ambiental, na qual o

professor Cleber Palma Silva é o responsável. O professor Cleber apresentou os quatro níveis a serem



seguidos pela política Ambiental: Secretaria de Gestão Ambiental; Comitê Gestor; Fórum Ambiental e

Agentes de Gestão Ambiental (AGAs). Destacou as ações e politicas para efetivar a Política Ambiental

na FURG e referiu que estão realizando uma rodada de divulgação dessa em todas as unidades

acadêmicas e administrativas. Referiu que a política ambiental foi regulamentada no COEPEA em

2015, deve possuir representação das unidades e dos seguimentos docentes, técnicos e discentes eleitos;

estar institucionalizada em todos os campi; incorporou o eixo sustentabilidade ambiental no PDI 2011-

2014. Referiu que, atualmente, todas as licenças ambientais estão em dia, que isso era problema sério

nas obras da FURG., que essa política já está incorporada no PPI 2015-2022 da FURG. Após a

apresentação foi feita uma rodada de discussão e esclarecimentos. O professor Danilo disse que a

Secretaria de Gestão Ambiental vai mandar um documento solicitando a indicação do representante da

unidade para ser AGAs e pediu a divulgação das eleições dos representantes docentes, técnicos e

discentes, que vai ocorrer até 30 de junho. Agradeceu o espaço e a atenção de todos. A professora

Giovana ressaltou a importância do assunto e parabenizou os professores pelo trabalho. Após discutiu-

se que indicaremos nosso representante quando vier a solicitação da Secretaria de Gestão Ambiental.

03. Currículo Ambientalizado – A professora Giovana referiu que, no último PROFOCAP houve a

orientação que as Unidades Acadêmicas devem ajustar os Planos de Ensino das disciplinas de forma a

dar mais ênfase às questões ambientais incorporadas no currículo do Curso de Enfermagem. O assunto

foi discutido, o professor Edison Barlem colocou que os docentes e os técnicos administrativos também

entram no processo, temos que nos “sócio ambientar”, definir o que é e como nos inserirmos nessa

proposta. A professora Marta Vaz referiu que a PROGRAD já identifica uma parte da Escola de

Enfermagem com estando sócio ambientalizada. A professora Sibele Martins referiu que precisamos de

um tempo para entendermos melhor essa proposta. A professora Paula Figueiredo solicitou exemplos

de como deixar claro nos conteúdos das disciplinas que temos um currículo ambientalizado. A

professora Giovana referiu que mais do que identificar nos conteúdos precisamos incorporar essa

política. Pretende-se no próximo Seminário de Avaliação da Escola, no início do próximo semestre,

realizarmos essa discussão, convidando os participantes desse PROFOCAP para trabalharem conosco

essa questão, mas solicitou o compromisso de todos olharem seus planos de ensino, buscando as

possibilidades de ajuste. 04. Política de Extensão, Comitê de Extensão/Creditação/Reformulação

do Regimento. Presença de Pró Reitora Lúcia Anello e da Diretora Lúcia Nobre – A professora

Giovana cumprimentou e passou a palavra para a Pró Reitora de Extensão da FURG, professora Lúcia

Anello. A Pró-Reitora, após saudar e agradecer a presença de todos, relatou que a PROEXC esta

implantando o novo Comitê de Extensão da FURG, atendendo a necessidade de aplicar as políticas de

extensão. O Comitê de Extensão será um órgão colegiado com fundamentos “Teórico/Filosóficos”.

Explicou a natureza acadêmica, relatando sobre a necessidade de que o plano de desenvolvimento de



extensão da FURG seja vinculado ao Plano Nacional de Educação. Apresentou o conceito de extensão

adotado na FURG, as diretrizes das ações de extensão da FURG, os objetivos da extensão universitária,

as áreas temáticas e finalidades da extensão da FURG. Referiu que todas as ações de extensão

realizadas na universidade devem atender aos “5 is”: interação dialógica, interdisciplinaridade;

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; impacto na formação acadêmica e impacto e

transformação social. Referiu que o Comitê de Extensão será formado por um representante indicado

por cada unidade, um representante eleito por seus pares de cada área (docente, técnico administrativo,

discente) e um representante de cada Campus fora da sede. Referiu que 10% da carga horária de cada

curso deverá ser gasta com atividades de extensão. A diretora Lúcia Nobre que acompanhou a pró-

reitora, referiu que parte dessa carga horária pode ser de projetos de extensão realizados pelos

acadêmicos fora das disciplinas. Após a apresentação foi realizada uma rodada de discussão e

esclarecimentos. A professora Lúcia Anello agradeceu o espaço e a atenção de todos. 05. Inclusão de

atividades de Extensão no Currículo – A coordenadora de graduação, professora Jamila Barlem,

colocou que a PROGRAD já está cobrando a implantação de 10% de extensão nos currículos do Curso

de Enfermagem, regulamentado no PPC “resolução 27/2015 CONSUN. Disse que as futuras avaliações

do MEC vão fiscalizar e cobrar essa politica de extensão. O Curso de Enfermagem possui 4140 hs

devendo apresentar claro as atividades de extensão desenvolvidas para integralizar a carga horária

solicitada. Verificou-se, ainda uma certa indefinição acerca do tipo de atividades a que nos referimos

ao falarmos em extensão universitária, sendo necessário uniformizarmos a terminologia. Precisamos

realizar essa discussão com todo o corpo docente da Escola e depois normatizarmos junto ao NDE.O

acadêmico Ricardo Cunha dos Santos referiu que se esse é um dos pontos a serem avaliados pelo MEC

deveríamos saber o que esse órgão entende por extensão universitária. O assunto foi amplamente

discutido pelos conselheiros e apesar das análises e sugestões ficou encaminhado que esta questão

precisa ser debatida em foro especifico a ser marcado na Escola, pois apesar de ainda não haver data

específica para a avaliação do MEC e para a cobrança da PROEXC precisamos fazer nossa proposta.

Solicitou-se que, enquanto isso, todos devem ler a deliberação n° 27/2015 do CONSUN. 06. Indicação

da professora Camila Daiane Silva para compor o CEPAS – A professora Giovana referiu que foi

indicado o nome da professora Camila Daine Silva para compor o CEPAS, substituindo a professora

Aline Cristina Calçada de Oliveira que entrou em licença maternidade. 07. Substituição da professora

Silvana Santos na CPA – Comissão Própria de Avaliação - A professora Giovana referiu a

necessidade da substituição da professora Silvana Santos que se aposentou na referida comissão. Leu

para os conselheiros a função desse representante. A professora Paula Pereira de Figueiredo referiu

interesse em participar da CPA. Sua indicação foi aprovada pelos conselheiros. 08. Calendário para

Eleições na EEnf - O professor Edison Barlem apresentou a proposta de unificarmos os processos de



eleições na Escola de Enfermagem, fazendo um único processo em que em setembro haveria a

inscrição de chapas para a Direção, Coordenação de Graduação e Coordenação da Pós-graduação; em

outubro faríamos a apresentação das propostas e em novembro as eleições. Os mandatos dos diretores e

Coordenadores da Pós-graduação encerram-se em 31 de dezembro. O da Coordenação de Graduação,

no entanto, encerra-se em abril. No entanto, justificou que, em conversa com as atuais coordenadoras

de graduação, verificou-se a dificuldade que é iniciar um mandato no meio de um semestre, trazendo

transtornos tanto para quem entra como para quem sai da Coordenação. O assunto foi amplamente

discutido, o professor Cesar Costa perguntou sobre a questão legal, afins de esclarecimento. O

professor Edison respondeu que no regimento não há nada contra esse ajuste nas datas. Referiu que a

intensão não é exonerar as colegas, mas sim possibilitar que as próximas coordenadoras possam

organizar o semestre sem entrar no meio de um organizado por outras coordenadoras. O professor

Cesar referiu que, caso seja este o ponto de vista das coordenadoras, não cabe ao conselho discutir tal

fato antes das mesmas terem se exonerado de seus cargos. Ainda em discussão o assunto deixou de ser

votado nessa reunião, sendo que deverá voltar novamente com mais fundamentos para votação. 09.

Inclusão de membros no COMPESQ – a Técnica Marlise Capa Verde referiu a necessidade de

compormos o Compesq de acordo com o regimento. Atualmente, compõem o comitê a técnica Marlise

e as docentes Bárbara Tarouco e Stella Minasi. Há necessidade de mais dois docentes e um discente.

Ofereceram-se para as vagas as professoras Lenice Sousa e Daniele Acosta, sendo seus nomes

aprovados. A professora Mara Silva indicará um discente entre os que cursam o Mestrado ou o

Doutorado no PPGEnf. 10. Projetos avaliados no COMPESQ - A enfermeira Marlize referiu que 04

projetos foram avaliados e trazidos à apreciação do Conselho: “Processo de Trabalho e a Saúde do

Trabalhador da Enfermagem” da professora Laurelize Pereira Rocha; “Sensibilidade moral, advocacia

do paciente e sofrimento moral na enfermagem: desafios da formação e implicações para a atuação

profissional” do professor Edison Barlem; “ O processo de viver da mulher a partir da estomização” e

“ Percepção da família acerca da internação hospitalar de criança na unidade pediátrica” da professora

Giovana Calcagno Gomes. Todos foram aprovados pelos conselheiros.11. Viagem da professora

Mara Regina Santos da Silva ao Canadá: A professora Giovana informou aos conselheiros que a

professora Mara irá ao Canadá no período de 14/08 a 05/09/2016 para apresentar trabalhos no III

Congres Mundial sur la Résilience e no 21 st International Congresso on Child Abuse and Negleet e

para ser banca de doutorado da Tese da doutoranda Linda Lemire do Programa de Doutorado da

Université du Quebéc à Trois-Riviéres. Tais atividades contribuem para consolidar o Acordo de

Cooperação Internacional do PPGENF com a Université du Quebéc à Trois-Riviéres. 12. Assuntos

Gerais: - Informes PPGEnf – A professora Mara informou o fechamento do quadriênio de avaliação

em 2016 e que realizaremos um Seminário de Avaliação para avaliarmos nossas fragilidades. Também



referiu que a disciplina Tópico Especiail será ministrada pela professora Hedi Crescência e que ainda

precisamos oferecer o Tópico Especial II, ainda no 2º semestre desse ano. Informes RIMHAS – A

professora Aline Pintanel, coordenadora do curso, informou que os professores da área de enfermagem

que atuam na RIMHAS fizeram uma reunião, onde foram apontadas as dificuldades que estão

enfrentando como tutores da residência. Apresentou, também, as dificuldades enfrentadas para o

funcionamento da Residência no HU devido a falta de preceptores. Referiu que, atualmente, atuam na

RIMHAS cerca de 20 professores para formar entre dois e seis residentes ao ano. Há uma proposta dos

docentes da RIMHAS da EENF de não abrirmos vagas para o próximo ano na RIMHAS e

amadurecermos a ideia da criação de um mestrado profissionalizante. No entanto, está garantida a

continuidade de formação dos R2 que estarão na RIMHAS no próximo ano. O professor Edison Barlem

informou que nossas dificuldades já são do conhecimento do pró-reitor e que na próxima quarta feira

está marcada uma reunião na PROPESP com a presença das diretoras da área da Psicologia e da

Educação Física, COREMU e representante do HU para informar a decisão dos tutores da RIMHAS.

Ocorreu uma ampla discussão sobre os fatos relatados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos.

Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes
Presidente
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