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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 09/2016

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala 406 da
Área Acadêmica do Campus Saúde, foi realizada reunião extraordinária do Conselho da Escola de
Enfermagem, sob a presidência da professora Giovana Calcagno Gomes, com a presença dos seguintes
conselheiros: Bárbara Tarouco da Silva, Carmen Carballo Dominguez, César Francisco da Silva Costa,
Ederson Coelho Wyse, Edison Luiz Devos Barlem, Hada Wellington Lima de Lima, Jamila Geri
Tomaschewski Barlem, Janaina Sena Castanheira, Laurelize Pereira Rocha, Lenice Dutra de Sousa,
Marlise Capa Verde de Almeida, Paula Pereira de Figueiredo, Sibele da Rocha Martins, Stella Minasi
de Oliveira e Mara Regina Santos da Silva. Faltas justificadas dos conselheiros Fabiane Ferreira
Francioni e Marta Regina Cezar Vaz. Participaram como convidadas as professoras Aline Campelo
Pintanel, Carolina Domingues Hirsch, Diéssica Roggia Piexak, Liziani Iturriet Ávila. A presidente
encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: Ata 08/2016 foi homologada pelos presentes, depois
das inserções solicitadas pelas Conselheiras Lenice Dutra de Sousa e Sibele da Rocha Martins.
Também ficou explicitada na Ata 08, no tocante ao item 05, que a viagem da professora Jaqueline
Espírito Santo da Costa se dará de 22 até 30 de novembro de 2016. 1. Reorganização dos Núcleos
Específicos e Seminários da RIMHAS até o término: A professora Giovana passou a palavra para a
professora Sibele, conselheira e coordenadora da COREMU, que relatou que ocorreu reunião com a
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, na qual ficou, inicialmente, decidido que não haverá
processo seletivo da RIMHAS neste ano, mas foram abordados os seguintes assuntos, com o intuito de
implementar a reorganização de núcleos: gestão compartilhada, pois tem áreas que reclamam não
possuírem representação na coordenação; em relação as tutorias não estarem estritamente relacionadas
com o conteúdo prático; e, por fim, o seminário da RIMHAS que será o ponto de discussão e troca de
experiências vivenciadas pelos residentes, preceptores, tutores e unidades acadêmicas. Quanto às
reuniões ocorridas, a conselheira Sibele informou que foram feitas reuniões, com cada um dos núcleos
que compõe o Programa RIMHAS, nos quais foram sugeridos diversos itens que serão tratados no
referido Seminário. O Professor Edison Barlem explicitou que é necessário para a conclusão e término
do Programa a efetivação do cumprimento de todos os itens legais, primando pelas exigências de
legalidade do processo de fechamento, inclusive, colocando que a unidade educacional da Enfermagem,
objetiva o encaminhamento do término. A Professora Sibele, salientou, ainda que na última reunião da
COREMU houve manifestação contrária ao fechamento da RIMHAS e pela reorganização da



residência .Discutiram na reunião os seguintes pontos: os preceptores não tinham elo com a
coordenação; a não realização da seleção mantém as bolsas dos residentes ociosas, podendo ser
perdidas; e que o programa não possui a avaliação do MEC, o que prejudicaria a validade dos diplomas
dos egressos. A Professora Janaína informou que a reitoria é que objetivou a criação do programa de
residência - RIMHAS, sendo que inexistem profissionais que detêm o conhecimento necessário para
ministrar as disciplinas de forma satisfatória, na esfera cardio-metabólica. A Professora Aline
concordou com o que foi dito pela professora Janaina, e, acrescentou que os professores da Escola de
Enfermagem não possuem o domínio para acolher as disciplinas, inexiste capacitação teórica na seara
cardio-metabólica. A Professora Sibele referiu que os problemas do programa eram pontuais e não
constava nada sobre a ênfase cardio-metabólica, isto fruto de análise feita através da releitura das atas
do período de 2010 até agora. Frisou também que não se pode deixar os residentes à mercê, sem
nenhum amparo. Crê que cada coordenador da residência faz o seu melhor. Que na condição de
Coordenadora da COREMU vai esgotar todas as possibilidades, pois possui uma grande
responsabilidade com a manutenção do curso. Objetiva decidir amplamente e ouvindo o coletivo. Que
em algum momento foi relevante para a Unidade Educacional ter a RIMHAS, todos devem ter essa
consciência e não somente apontar os equívocos. Quando é informado que na área de Educação Física
os residentes conseguem publicar trabalhos, esta situação não tem o intuito de minimizar os residentes
da área de Enfermagem. Sublinhou que enquanto COREMU está realizando e zelando pelo melhor para
os programas da residência. A professora Giovana observou que, a Escola de Enfermagem
providenciará todo o material necessário para pontuar as razões para o encerramento da RIMHAS. 2.
Ajustes das Disciplinas integradas RIMHAS E RMSF: A professora Sibele explicitou que no
momento da consecução da alteração curricular dos programas de residência, cada eixo foi repartido
em sete disciplinas e houve, também, a modificação de anual para semestral. Só que este último item,
não constou no processo e precisa ser revisto e passado novamente no COEPEA. Tal ajuste foi
aprovado por unanimidade. 3. Eleições RMSF: A professora Sibele informou ao Conselho que a
gestão da coordenação da RMSF está finalizando e que será necessário efetivar uma nova eleição. O
Professor César acrescentou que houve a saída da Professora Fabiane Francioni da condição de
Coordenadora Adjunta da RIMHAS, mas não existiu uma manifestação formal da Coordenação da
RIMHAS e, que sem dúvida, este documento seria necessário para realizar ou não a eleição para o
cargo de adjunto. A Professora Giovana referiu que o entendimento foi de que se a Fabiane é vice-
coordenadora e enviou um documento que este seria suficiente para a formalização de sua saída, mas
solicitou a Coordenadora da RIMHAS, Aline Pintanel, que providenciasse o documento formalizando a
saída da professora Fabiane Francioni. O Professor César, mais uma vez, interveio para explicar que o
formalismo, no molde sugerido, evita problemas futuros em relação aos órgãos superiores e, inclusive,
nesta IES. 4. Troca da Coordenação da COREMU: A professora Sibele informou que seu mandato
terminará em 26 de setembro, mas que como não houve nenhum candidato na última reunião da
COREMU, realizada em 26/08/2016. Que tal situação foi levada ao conhecimento da PROPESP, que
sugeriu que se efetivasse uma designação pro tempore para manutenção da professora Sibele no cargo
até definição de seu substituto. 5. Projetos COMPESQ: Homologados por unanimidade os
seguintes projetos: 1) A enfermagem na unidade de saúde da família: fatores que interferem na
assistência – da acadêmica Tamires de Andrade e do professor César Francisco; 2) Mulheres
climatéricas com doenças crônicas – da professora Fabiane Ferreira Francioni; 3) A organização do
trabalho e as cargas de trabalho dos agentes comunitários de saúde - uma abordagem convergente
assistencial – da doutoranda Denise Maria Quatrim Lopes e do professor Wilson Danilo Lunardi Filho;
4) Cultura de segurança do paciente em unidades de terapia intensiva – da mestranda Catharine Silva
de Souza e da professora Jamila Barlem; 5) A simulação e as práticas deliberadas no desenvolvimento
acadêmico do raciocínio clínico da enfermagem - da enfermeira Marlise Capa Verde de Almeida; 6)
Ações e serviços do enfermeiro na rede cegonha na perspectiva ecossistêmica – da mestranda Mara
Regina Bergmann Thurow e da professora Hedi Crecencia Heckler de Siqueira; 7) Ações educativas do



enfermeiro na ótica do cuidador de usuário com doença crônica não transmissível: perspectivas
ecossistêmica - do mestrando Saul Ferraz de Paula e da professora Hedi Crecencia Heckler de Siqueira.
COMEX: homologado por unanimidade o relatório do projeto de extensão intitulado: “Minicurso para
estudantes de enfermagem acerca dos cuidados aos pacientes pós-transplante renal e hepático” – da
professora Diéssica Roggia Piexak. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião.

Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes
Presidente
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