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Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, na

sala 406 da Área Acadêmica do Campus Saúde, foi realizada a reunião ordinária do

Conselho da Escola de Enfermagem, sob a presidência do professor Edison Luiz Devos

Barlem, com a presença dos seguintes conselheiros: Aline Campelo Pintanel, Bárbara

Tarouco da Silva, Camila Daiane Silva, Carmen Carballo Dominguez, Cesar Francisco Silva

da Costa, Ederson Coelho Wyse, Fabiane Ferreira Francioni, Giovana Calcagno Gomes,

Laurelize Pereira Rocha, Mara Regina Santos da Silva, Marina Soares Mota, Marlise Capa

Verde de Almeida, Marta Regina Cezar Vaz, Paula Pereira Figueiredo e Stella Minasi de

Oliveira. Participaram como convidadas as professoras Daniela Menezes Galvão e Jaqueline

do Espírito Santo Costa, bem como as servidoras Cleci de Fátima Enderle, Eloisa da

Fonseca Rodrigues e Lisiane Ortiz Teixeira. Secretariou a reunião a servidora Rita de Cassia

Andrade Louzada. Foi justificada a ausência dos conselheiros Janaina Sena Castanheira,

Lenice Dutra de Souza e Hadã Wellington Lima de Lima. O presidente encaminhou os

assuntos da pauta. 1. Homologação da Ata N.º 07/2017 do Conselho da Escola de
Enfermagem: O professor Edison informou que o referido documento fora encaminhado a

todos via e-mail, juntamente com a pauta desta Reunião e que não retornaram sugestões de

alteração. Após, colocou o item em votação e a Ata foi aprovada por todos. 2.
Representação da Escola de Enfermagem junto ao Programa Saúde da Escola: o diretor
da Escola informou ao grupo sobre a necessidade de recomposição da representação da

escola no PSE (Programa Saúde na Escola) do município. Em virtude da licença gestante da

docente Daniele Acosta, foi mantida até o seu retorno a atual representação, tendo como

titular a docente Aline Campelo Pintanel e como suplente a docente Daniele Acosta. 3.
Continuidade da discussão da Comissão Permanente de Avaliação sobre os
instrumentos de avaliação institucional: O professor Edison passou a palavra para os

presentes se manifestarem a respeito do tema. A servidora Marlise Capa Verde de Almeida



relatou que na reunião pregressa com a Comissão Permanente de Avaliação da FURG, a

servidora Nívia Conceição Leal Tomazino questionou se os discentes realizam a avaliação

dos técnicos administrativos em educação, assim como realizam as dos docentes, e

ressaltou que o instrumento de avaliação abrange os servidores da instituição de modo geral,

sem distinguir as diferentes atribuições de cada cargo. A professora Paula Pereira Figueiredo

informou que durante uma das reuniões da CPA, foi sugerido que os docentes cedessem um

tempo de sua aula para que a avaliação fosse realizada em classe. A professora Marta

Regina Cezar Vaz relembrou que anteriormente foi discutido que a avaliação pode ser

realizada como um fechamento no final de cada disciplina e ressaltou a possibilidade da

obrigatoriedade da realização da avaliação pelos discentes que recebem benefícios e/ou

bolsas de atividades extracurriculares. A professora Mara Regina Santos da Silva destacou

que a avaliação é responsabilidade de todos, incluindo os discentes, e que a matrícula no

próximo semestre deveria estar vinculada à realização da avaliação. A professora Paula

Pereira Figueiredo destacou que a baixa adesão dos discentes pode ser resultado do

desconhecimento da aplicabilidade dos resultados. A professora Marta Regina Cezar

ressaltou que a Instituição deveria oferecer um suporte pedagógico para os docentes com

notas baixas na avaliação e não focar apenas na punição. Após discussão, ficou acordado

que todos os presentes podem enviar por e-mail as sugestões que considerem relevantes, as

quais serão condensadas e repassadas à Comissão por parte da Direção, até o dia trinta de

agosto. 4. Orientação de Projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso: O presidente

passou a palavra à professora Camila Daiane Silva, que apresentou a lista de professores

orientadores e seus respectivos orientandos: a professora Liziani Iturriet Avila orientará a

discente Tamara Rios de Avila, tendo a professora Susi Heliene Lauz Medeiros como

coorientadora; a professora Diéssica Roggia Piexak orientará as discentes Cintia Camila

Santos de Souza Costa, Munique Pimentel Gomes e Bárbara da Silva Gama; o professor

Cesar Francisco Silva da Costa orientará as discentes Caroline Chabarria Leitzke e Lorrane

Nogueira de Carvalho; a professora Laurelize Pereira Rocha orientará as discentes Camila

Quadros Dias e Laís Farias Juliano, esta última terá como coorientadora a professora

Deciane Pintanela de Carvalho; o professor Edson Luiz Devos Barlem orientará o discente

Diego Vasconcelos Ramos; a professora Daiane Porto Gautério Abreu orientará a discente

Francine Moralles de Oliveira; a professora Aline Campelo Pintanel orientará a discente

Vanessa Bastos, a qual terá como coorientadora a professora Bianca Contreira de Jung; a

professora Giovana Calcagno Gomes orientará a discente Giane Veiga dos Santos e a

professora Stella Minasi de Oliveira orientará a discente Josiane Corrêa de Souza. As

orientações foram aprovadas pelos Conselheiros. 5. Solicitação de afastamento para



cursar o Doutorado da servidora Eloisa Fonseca: O professor Edison passou a palavra

para a enfermeira Eloisa Fonseca que expôs a necessidade do seu afastamento parcial até

janeiro de 2020, data prevista para a conclusão de seu curso de doutorado. Após o

presidente questionar sobre como ficará a supervisão dos discentes com o possível

afastamento parcial, e enfermeira Eloísa informou que suas atividades realizadas no turno da

tarde serão cobertas pelas enfermeiras Carmen e Clecí, as quais confirmaram a declaração

de Eloísa. Além disso, as professoras Fabiane e Giovana comprometeram-se em auxiliar na

execução da supervisão de estágio desenvolvidas pela servidora, respectivamente, junto à

maternidade e à pediatria, durante o período de afastamento. Após votação, os conselheiros

aprovaram a solicitação de afastamento. 6. Projetos: a) COMEX: O presidente passou a

palavra ao professor Cesar Francisco Silva da Costa, que apresentou o projeto já aprovado

no COMEX, intitulado “Projeto de extensão em prevenção de acidentes na infância:

Educação é o melhor caminho!”, coordenado pela professora Liziani Iturriet Ávila. O referido

projeto foi aprovado pelos conselheiros. b) COMPESQ: O presidente passou a palavra para

a enfermeira Marlise, que apresentou os seguintes projetos já aprovados no Comitê de

Pesquisa: A importância do conhecimento clínico nas práticas de atenção primária à saúde

sob a ótica de acadêmicos de enfermagem, do acadêmico Ismael Moron De Souza Reinhardt

sob orientação do professor Cesar Francisco Silva da Costa; Cuidados paliativos

desenvolvidos pela equipe de enfermagem ao portador de HIV/Aids, da acadêmica Vanessa

Avila Dos Santos sob orientação da professora Paula Pereira Figueiredo; Diretivas

antecipadas de vontade sob a ótica dos estudantes de graduação em enfermagem, da

mestranda Maria Luzia Machado Godinho, sob orientação do professor Edison Luiz Devos

Barlem; Comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes:

abordagem familiar no processo de notificação, captação e doação de órgãos para

transplantes, da mestranda Cíntia Marchesan Passos sob orientação da professora

Rosemary Silva da Silveira; A comunicação no processo de trabalho na atenção a crianças e

adultos com doenças crônicas a Estratégia Saúde da Família, da professora Marta Regina

Cezar-Vaz. Todos os projetos foram aprovados pelos conselheiros. 7. Informes: a)
Graduação: A Coordenadora do curso de Graduação em Enfermagem, a professora

Laurelize Pereira Rocha, informou sobre a realização da Feira das Profissões da Instituição,

realizada de vinte e cinco a vinte e sete de agosto do corrente ano, mencionando que o

estande da Enfermagem contou com a participação de docentes, técnicos administrativos em

educação e discentes do diretório acadêmico e do PET, obtendo grande procura por parte da

comunidade e alcançando interessados de diferentes faixas etárias. O Diretor agradeceu e

parabenizou a todos que participaram da Feira e ressaltou os aspectos positivos que a



mesma proporcionou, dando uma grande visibilidade ao Curso de Enfermagem. b) Pós-
Graduação: A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, professora

Giovana Calcagno Gomes, informou que foi realizado um processo seletivo de uma bolsa

demanda social para o mestrado, sendo contemplada a mestranda Fabiana Souza Ienczak.

Informou também que haverá o desligamento da doutoranda Caroline Ceolin Zacarias e das

mestrandas Joselle Pereira Sedrez, Taimara Martins Pinheiro e Sabrina Ebling, tendo em

vista estarem no final do período de prorrogação de prazo e não terem qualificado, nem

terem mantido contato com suas orientadoras. Informou que na próxima reunião da

COMPOS, será criada a Comissão para elaboração do Edital para seleção do Mestrado e

Doutorado para o próximo ano. c) RIMHAS: A docente Aline Campelo Pintanel,

Coordenadora pro tempore da RiMHAS, informou que no dia trinta e um de agosto ocorrerá

uma reunião da Direção da Unidade com os coordenadores dos outros cursos que compõem

a residência. 8. Assuntos Gerais: MINTER: A professora Mara Regina Santos da Silva

informou que a Proposta de Mestrado Interinstitucional – MINTER – do Convênio Nacional

com a Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão – FACEMA – deverá ser submetida

à CAPES somente em fevereiro do próximo ano, devido a alteração de cronograma. TCC e
PTCC: A professora Fabiane discursou sobre a necessidade um período maior para arguição

das bancas durante as defesas dos TCC. A docente Camila declarou que existe uma

dificuldade logística em turmas maiores do que vinte alunos. A professora Bárbara sugeriu

então que a banca e a apresentação pública ocorressem em etapas distintas, o que além de

possibilitar um tempo maior para arguição, permitiria ainda que os discentes assistissem às

apresentações dos outros alunos. A docente Camila questionou se a apresentação pública

não seria obrigatória e, por isso, não faria parte da avaliação. Os demais docentes sugeriram

que essa etapa fosse obrigatória, fazendo parte do cronograma do semestre. A docente

Fabiane referiu que apesar dos discentes serem dispensados das aulas, muitos não

assistem às apresentações. A professora Giovana Calcagno Gomes sugeriu que as listas de

presenças das apresentações sejam utilizadas pelos professores como presença em suas

respectivas disciplinas. PRIMEIRA SEMANA LETIVA DO PRÓXIMO SEMESTRE: O

professor Edison propôs que para o próximo semestre as seguintes atividades sejam

condensadas na primeira semana letiva do Curso de Enfermagem: a acolhida aos novos

estudantes, bem como o interséries na quarta-feira e o seminário de avaliação da Unidade

na sexta-feira. A idéia, ainda, é que haja uma janta de confraternização no encerramento do

seminário. CEPAS: A professora Camila informou sobre a decisão do Comitê de Ética em

Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS), de que os projetos submetidos ao referido comitê

devem conter uma autorização prévia da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do Setor de



Ensino do HU-FURG/EBSERH. A professora Giovana ressaltou a importância da diminuição

dos prazos da GEP para fornecer a autorização para que os projetos sejam exequíveis.

GRUPO DE TRABALHO SOBRE DIMINUIÇÃO NO USO DE AGROTÓXICOS: A professora

Marta informou sobre a proposta de um Grupo de Trabalho sobre a diminuição no uso de

agrotóxicos e a segurança alimentar e reforçou que irá entrar em contato com o diretor da

Faculdade de Medicina, o professor, Obirajara Rodrigues, para diligenciar a respeito do

assunto. UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA Endnote®: A professora Marta sugeriu que a

professora Fátima Maia, do ICHI, realize um encontro com docentes e discentes da EENF

que estejam desenvolvendo pesquisas nas quais sejam utilizadas, bem como o programa

Endnote®. PET: A professora Giovana informou que nos dias onze e doze de setembro

desse ano, ocorrerá no Anfiteatro da Área Acadêmica da Saúde, o curso sobre

Enfrentamento da Morte, organizado pelos discentes do PET, que terá como palestrantes os

professores Edison e Rosemary Silva da Silveira, bem como a enfermeira Maria Luzia

Machado Godinho. CURSO SAÚDE E ESPIRITUALIDADE: A professora Diéssica informou

que será realizado o curso Saúde e Espiritualidade, com foco inicialmente para discentes da

graduação. O referido curso visa apresentar a relação entre a saúde espiritual e o cuidado

humanizado. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, a qual após lida será

submetida à homologação dos conselheiros.

Prof. Dr. Edison Luiz Devos Barlem
Presidente
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