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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
ATA 14/2017

No primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezessete, às onze horas, na sala LASHE
da Área Acadêmica do Campus Saúde, foi realizada reunião extraordinária 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 da Silva Gama,
Bárbara Tarouco da Silva, Camila Daiane Silva, Carmen Carballo Dominguez, Cesar
Francisco Silva da Costa, Ederson Coelho Wyse, Fabiana Ferreira Francioni, Giovana
Calcagno Gomes, Jamila Geri Tomaschewski Barlem, Janaína Sena Castanheira, Laurelize
Pereira Rocha, Lenice Dutra de Sousa, Marina Soares Mota, Marlise Capa Verde Almeida de
Mello, Paula Pereira de Figueiredo e Stella Minasi de Oliveira. Participou como convidada a
professora Liziani Iturriet Ávila e a servidora Lisiane Ortiz Teixeira, que secretariou a reunião.
O presidente encaminhou o assunto da pauta: 1. Edital de Seleção do Programa de
Residência Integrada Multiprofissional Hospitalar com ênfase na atenção à saúde
cardiometabólica do adulto (RIMHAS): O professor Edison informou que foi publicado o
edital de seleção 2018 da RIMHAS no site do Sistema de inscrições dos cursos de Pós-
Graduação (SIPOSG) da Instituição, sem que o mesmo fosse submetido e aprovado pelo
Conselho da Escola de Enfermagem. O professor ressaltou que está sendo deliberado pela
PROPESP as solicitações feitas pela EENF para a continuidade da RIMHAS, sendo que
entre os tópicos estão a troca de lotação da RIMHAS; a qual atualmente está na Escola de
Enfermagem; a troca da Coordenação, atualmente com a professora Aline Campelo Pintanel;
e a atuação de um número proporcional de docentes entre as três Unidades. A professora
Paula questionou a legalidade do edital visto que o mesmo não foi aprovado pelo Conselho.
A professora Fabiane questionou se a Direção estava ciente do edital. A vice-diretora, a
professora Janaina, informou que a Escola tinha recebido uma proposta de Gestão
Compartilhada e que a Direção tinha comunicado a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação que não concordava com a Gestão Compartilhada, seguindo decisão do
Conselho da EENF, além de reforçar que o impasse a respeito da troca de lotação e da
coordenação ainda perdurava. A professora Giovana, que estava como representante da
Escola na última reunião da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) no lugar
do professor César, relatou que após a reunião mandou um email para a professora Sibele
da Rocha Martins, da Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento da Graduação, informando
que a Escola de Enfermagem não participaria do Processo Seletivo da RIMHAS para 2018
até que fossem atendidas as solicitações do Conselho para a continuidade da RIMHAS.
Neste momento, a professora Fabiane salientou que a Escola, ao se abster do Processo
Seletivo, estaria concordando com a forma que ocorreria o edital. A professora Giovana
salientou, então, que a informação repassada não foi a respeito da Comissão de Seleção e
sim, da não participação da Escola no Processo Seletivo. A servidora Carmen questionou o



andamento das negociações proposta pela Escola e a professora Janaína reforçou que ainda
estão em deliberação. As professoras Laurelize e Giovana intensificaram o fato da legalidade
da publicação do Edital de uma Residência que atualmente é lotada na Escola de
Enfermagem, mas que não foi aprovado pelo Conselho. O professor Edison destacou a
gravidade da situação visto que ele entrou em contato com o Pró-Reitor de Pesquisa, o
professor Eduardo Seki , e que o mesmo informou que não sabia que o impasse ainda existia
e que a professora Sibele da Rocha Martins, da Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento da
Graduação, é quem está acompanhando o Edital. A servidora Marlise relatou que o Edital
para a RIMHAS é o mesmo para a Residência Multiprofissional em Saúde da
Família (RMSF), onde a Direção informou que estava ciente do edital para RMSF, mas que o
mesmo também não foi aprovado pelo Conselho da Unidade. A professora Fabiane relatou
que o edital está disponível, até o momento, apenas no SIPOSG, além de ressaltar que a
unidade apresenta docentes cedidos para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH / HU-FURG), o que afeta o funcionamento da Escola. Em seguida, a professora
Stella sugeriu que a Escola se posicionasse formalmente por meio de um Memorando, o que
foi corroborado pelos conselheiros presentes. O professor César propôs que fosse elaborado
um Memorando solicitando esclarecimentos à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação a
respeito da publicação do Edital de seleção 2018 da RIMHAS, visto que a Residência é
lotada na Escola de Enfermagem e o Edital não foi aprovado pelo Conselho da Unidade.
Após a exposição dos fatos, o presidente do Conselho encaminhou a votação a respeito do
posicionamento formal da Escola o qual foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros
sem nenhuma abstenção. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, a qual
após lida foi aprovada pelos conselheiros.

Prof. Dr. Edison Luiz Devos Barlem
Presidente
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