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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

ATA 10/2016

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, as 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, Carmen Carballo Dominguez, César Francisco da Silva Costa,

Ederson Coelho Wyse, Edison Luiz Devos Barlem, Fabiane Ferreira Francioni, Giovana

Calcagno Gomes, Hada Wellington Lima de Lima, 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, Sibele da Rocha Martins, Saul Ferraz de Paula e Stella Minasi de Oliveria.

Faltas justificadas dos conselheiros: Aline Cristina Calçada de Oliveira. Participaram como

convidados os professores Adriane Netto de Oliveira, Aline Campelo Pintanel, Camila

Daiane Silva, Daniele Ferreira Acosta, Diéssica Roggia Piexak. A presidente encaminhou o

assunto da pauta para apreciação: 1. Homologação das Atas 08 e 09/2016-CONENF - A
professora Giovana informou que as Atas foram encaminhadas anteriormente por e-mail para

avaliação e as sugestões acrescentadas. As sugestões encaminhadas foram incluídas e as

atas lidas pela presidente. As Atas foram homologadas por unanimidade. 02. Homologação
do calendário de atividades do processo de escolha da nova Direção da EENF e da
nova Coordenação do PGENF – O presidente da Comissão César Francisco Silva da Costa

fez a apresentação e a leitura dos Editais elaborados pela comissão. As correções foram

destacadas e discutidas pelos conselheiros e o calendário foi definido e aprovado por

unanimidade. As inscrições das chapas serão entre os dias 03 e 14 de outubro de 2016 e a



Consulta na EENF será realizada no dia 22/11/2016, das 08:00 as 11:30 e das 14:00 as

17:00 horas, sendo coordenada por Comissão designada pelo Conselho da Escola de

Enfermagem em conformidade com o disposto nesta regulamentação. 03. Posicionamento
dos professores da área da Enfermagem acerca da RIMHAS – A professora Giovana

passou a palavra para Coordenadora da RIMHAS Aline Pintanel. Ela relatou que foram

realizadas reuniões na reitoria com a presença das diretoras das outras áreas, Educação

Física e Psicologia nas quais se discutiram os problemas da RIMHAS. Foi realizada, também,

uma reunião com os professores do Núcleo Especifico da Área da Enfermagem no dia

12/09/2016 e outra com os professores do Núcleo Comum da Área da Enfermagem no dia

14/09/2016. Em ambas as reuniões os professores votaram pelo fechamento do programa

RIMHAS. A pedido dos presentes leu as Atas dessas reuniões. A professora Sibele

questionou acerca do pedido do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação acerca da

possibilidade da reestruturação do Programa. A professora Aline respondeu que primeiro se

verificou o posicionamento dos professores acerca do fechamento do programa. Caso

votassem contra se discutiria a reestruturação. A professora Sibele referiu que na reitoria

discutiu-se a possibilidade de troca da ênfase da residência. A professora Giovana referiu

que são vários os motivos para a decisão dos professores, todos elencados nas Atas das

reuniões. Essas questões estão há tempos sendo apontadas e permanecem sem solução. A

professora Sibele referiu que os problemas com o HU não são só relacionados com a

Residência, a graduação também tem, e que, por isso, a reformulação pode ser possível e

aponta uma nova ênfase para a Residência. O professor Edison referiu que o

posicionamento pelo fechamento foi mantido devido às dificuldades de solução dos

problemas relatados. A professora Giovana perguntou se entre os presentes há alguém com

interesse em trabalhar para reestruturar o Programa RIMHAS. Não houve candidatos ao

trabalho. Se manifestaram ainda as professoras Marta Vaz, Adriana Dora, Mara Regina,

Fabiane Francioni, Lenice Dutra, Stela Minasi e o professor Cesar Costa. Discutiu-se que a

residência nos foi impostas com a ênfase cardiometabólica e que desde o início foi bastante

problemática, havendo ampla documentação acerca disso. Após discussão a professora

Giovana perguntou mais uma vez ao grupo se haveria interessados em reestruturar o

Programa. Novamente não houve voluntários ao trabalho. Deixou clara a manutenção do

compromisso em manter a residência até a última residente integralize seus créditos. A

decisão pelo fechamento da RIMHAS pela área da Enfermagem foi colocada em votação,

sendo aprovada por doze votos a favor, quatro abstenções e dois votos contras. A professora

Sibele justificou seu voto referindo ser a primeira vez que este assunto foi tratado no



Conselho. A professora Marta Vaz, disse que é a favor por consideração aos colegas que

estão envolvidos no programa. O professor Edison referiu ser a favor porque não temos

como contratar professores e técnicos para suprir as demandas do programa. A professora

Adriana Dora, se absteve, mas referiu que se os problemas colocados não forem

solucionados concorda com o fechamento. 04. Aprovação Editais Processo seletivo
Mestrado e Doutorado 2017 – A professora Mara Regina Santos da Silva apresentou os

Editais com a programação do processo Seletivo para o Mestrado e para o Doutorado. Fez

as considerações necessárias e em votação os editais foram aprovados por unanimidade. 05.
Homologação do resultado do Edital para seleção para professor permanente e
colaborador do PPGENF – A professora Mara Regina relatou que ao finalizar o quadriênio e

necessário regularizar a saídas e credenciamentos de professores permanentes e

colaboradores. Os credenciamentos precisam levar em conta critérios, como índice de

produção e demais condições do Edital. Apresentou o resultado do trabalho da comissão

que avaliou os candidatos inscritos no Edital. Em discussão a maioria dos conselheiros

referiu que o Edital não havia sido anteriormente aprovado no Conselho. Após discussão

decidiu-se pela não aprovação do resultado do Edital e homologação de um novo Edital no

Conselho para depois realizar-se a seleção de professores permanentes e colaboradores

para o PPGENF. 06. Alteração curricular PGENF - A professora Giovana passou a palavra

para a professora Mara que referiu a necessidade de extinguirmos a disciplina Qualidade de

vida no trabalho, optativa que há tempos não é oferecida e que a disciplina Estágio de

Docência no Doutorado vai ser desdobrada em duas: Estágio de Docência I e Estágio de

Docência II, cada uma com 30 horas. A alteração curricular foi aprovada por unanimidade

pelos conselheiros. 07. Criação de um grupo de pesquisa pela professora Adriane Maria
Netto de Oliveira: a professora Giovana passou a palavra para a professora Adriane que

referiu que está criando o Grupo de Estudos e pesquisa em saúde mental (GEPESM). Farão

parte do grupo dois pesquisadores da URGS, uma pós-doutoranda, acadêmicos de

graduação, pós-graduação e ciências da saúde. A criação do grupo foi aprovada. 08.
Projetos COMPESQ e COMEX – A enfermeira Marlize referiu que 04 projetos foram

avaliados e trazidos à apreciação do Conselho: “Relações entre cargas e acidentes de

trabalho: percepção dos profissionais de enfermagem.” Prof.ª Jamila Geri Tomaschewski

Barlem e acadêmica Renata Michaello; “(Des)Caminhos percorridos pelo adolescente

usuário de Crack na Rede de Atenção Psicossocial: Contribuição para a Enfermagem.” da

Pós-doutoranda Juliane Portella Ribeiro e supervisão da professora Giovana Calcagno

Gomes; “Acolhimento à criança e sua família na estratégia de saúde da família: Atuação do



Enfermeiro.” da professora Giovana Calcagno Gomes e mestranda Carla Mazuco dos

Santos e “A comunicação no processo de trabalho em Centros de Referência em Saúde do

Trabalhador.” da professora Marta Regina Cezar-Vaz e Pós-doutoranda Letícia Silveira

Cardoso. 09. Aprovação das bancas PTCC 2016/2 – A professora Camila Silva

encaminhou as seguintes bancas, orientando, orientador e membros respectivamente: Acad.

Amanda Braga da Rosa, Aline Campelo Pintanel, Giovana Calcagno Gomes e Eloisa da

Fonseca Rodrigues; Acad. Luana Serena Prestes, Bárbara Tarouco da Silva, Laurelize

Pereira Rocha, Diéssica Piexak e Marlise Capa Verde Almeida de Melo; Acad. Tatiane

Lobato, Diéssica Roggia Piexak, Aline Calçada e Jamila Geri Tomaschewski Barlem; Acad.

Caroline Bettanzos Amorim, Edison Luiz Devos Barlem, Jamila Geri Tomaschewski

Barlem,Cesar Francisco Silva da Costa e Carolina Domingues Hirsch (suplente); Acad.

Matheus Ferreira de Oliveira, Edison Luiz Devos Barlem, Jamila Geri Tomaschewski Barlem,

Liziane Iturriet Avila e como coorientadora Carolina Domingues Hirsch; Acad. Patricia

Bitencourt Liliardi, Edison Luiz Devos Barlem,Giovana Calcagno Gomes Heloisa da Fonseca

Rodrigues, Carolina Domingues Hirsch (suplente) e como coorientadora a doutorando Aline

Ramos; Acad. Giovana de Pires Nunes, Fabiane Ferreira Francioni, Nalú Pereira da Costa

Kerber,Cesar Francisco Silva da Costa e Lúcia Nobre; Acad. Priscila Bandeira, Fabiane

Ferreira Francioni, Helena Heidtmann Vaghette, Nalú Pereira da Costa Kerber, Marcia Carla

Duarte e Jamila Geri Tomaschewski Barlem; Acad. Paula Veleda Santana, Giovana

Calcagno Gomes, Aline Campelo Pintanel e a doutoranda Tania Cristina Schafer Vasques;

Acad. Sabine Veiga Borba, Jamila Geri Tomaschewski Barlem, Catharine Silva de Souza e

Laurelize Pereira Rocha; Acad.Lucia Veronica Lena Kucharski, Laurelize Pereira

Rocha,Edaiane Joana Barros, Liziane Iturriet Avila e Giovana Calcagno Gomes; Acad.

Scheila de Almeida Pinheiro, Marlene Teda Pelzer, banca; Acad. Renata Oliveira Martins,

Stella Minasi de Oliveira, Giovana Calcagno Gomes e Aline Campelo Pintanel; Acad. Daciclei

Lopes da Fonseca, Stella Minasi de Oliveira, Marlise Capa Verde de Almeida e Laurelize

Pereira Rocha; Acad. Ana Paula Furtado Carneiro, Stella Minasi de Oliveira, Janaina Sena

Castanheira e Laurelize Pereira Rocha. As bancas foram aprovadas por unanimidade. 10.
Assuntos Gerais/Informes da Graduação: A professora Laurelize referiu que estão

ocorrendo problemas de relacionamento entre alunos, exclusão e alterações de e-mails. A

Coordenação de graduação não conseguindo resolver sozinha o problema solicitou o auxílio

da PRAE que encaminhou um psicólogo para trabalhar com a turma e identificar a

necessidade de intervenções individuais. Na reunião com o mesmo os acadêmicos, também,

realizaram queixas de professores. A intervenção da PRAE terá continuidade, inclusive se for



necessário será realizada uma atividade com os professores. 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


	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
	ESCOLA DE ENFERMAGEM
	Rua General Osório s/nº – Campus da Saúde – Rio Gr
	Fone: (53) 32374605 e 32374604  Fax: (53) 32374603
	FURG

