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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
ATA 1012012

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas na sala
207 da área Acadêmica do Campus da Saúde, foi realizada reunião ordinária do Conselho da Escola
de Enfermagem, sob a presidência da professora Adriana Dora da Fonseca, com a presença dos
seguintes conselheiros: Adalice Andrade Kosby, Bárbara Tarouco da Silva, Deise Riberiro Aquino,
Edison Luis Devos Barlem, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Fabiane Ferreira Francioni, Lenice Dutra de
Sousa, Mara Regina Santos da Silva, Maria José Chaplin, Mariângela Paes da Cunha de Magalhães,
Marlise Capa Verde de Almeida, Paula Pereira de Figueiredo, Stella Minasi de Oliveira, Sibele da
Rocha Martins e Vera Lucia de Oliveira Gomes. Faltas justificadas dos conselheiros: Andreia Rosa da
Silva, Janaína Sena, Marta Riegert Borba. Participaram como convidadas os professores: Adriane
Netto de Oliveira e Cesar Francisco Silva da Costa. A acadêmica Juliana Moraes dos Santos não
justificou sua ausência. A presidente encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: 1.
Aprovação Ata 09/2012- Tendo em vista que a Ata foi disponibilizada aos conselheiros e as
sugestões acatadas pelo secretário, a presidenta perguntou aos presentes se havia mais alguma
manifestação a esse respeito. Não havendo, a mesma foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação
da alteração do Regimento do PPGEnf - A professora Mara Regina, coordenadora do PPGEnf,
informou que o Regimento que esta sendo apresentado é um trabalho que visa adequação deste ao
regimento da EEnf e da PROPESP, foi trabalhado desde o mês de agosto 2012 e aprovado em
setembro na reunião do Comitê de Pós Graduação do PPGEnf, onde foram feitos ajustes para
adequar as necessidades especificas do PPGEnf. Foi realizada a leitura completa do regimento e
após discussão o mesmo foi aprovado com uma abstenção, da professora Maria José. 3. Solicitação
de liberação da professora Vera Gomes para Pós Doutorado - A professora Adriana Dora leu a
solicitação da professora Vera Lúcia de Oliveira Gomes, para afastamento de até dois anos, a partir
de junho de 2013, para cursar Pós-doutorado na UERJ, sob orientação da Profa. Dra. Denize Cristina
de Oliveira. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 4. Aprovação de relatórios e de projetos
de ensino, pesquisa e extensão - A professora Adriana Dora apresentou os projetos já apreciados
pelo Comitê de pesquisa para homologação pelos conselheiros, conforme segue: projeto, professor e
discente, respectivamente - "Análise dos registros referentes ao balanço hídrico em unidade de
terapia intensiva", de Zoé Terezinha Pereira Victoria e Shana Marques Netto; "O processo de gestão
do cuidado a mulheres hospitalizadas para tratamento pós aborto: contribuições para a enfermagem"
de Wilson Lunardi Filho e Ivanete da Silva Santiago Streffling; "Promoção da Saúde da criança: um
olhar multiprofissional", de Bárbara Tarouco da Silva e Miriam Elisa Rivero Mesa; "O Cuidado à
criança e ao adolescente vitima de queimaduras: implicações para a prática de enfermagem", de
Giovana Calcagno Gomes e Paula Katiuscia Vergus Diel; "Estratégias de implementação do processo
de enfermagem: contribuições de estudantes de enfermagem nos ambientes de prática de ensino e
assistência", de Wilson Lunardi Filho e Paula Pereira de Figueiredo; "A clinica como instrumento do
trabalho em enfermagem na produção de cuidados", de Wilson Lunardi e Lenice Dutra de Souza;
"Perfil de ingressantes em um curso de enfermagem de uma Universidade Federal" da Giovana
Calcagno Gomes e Daniela Faustino Gonçalves Martinello; " Perfil dos pacientes cardiornetabólicos



do HU/FURG", de André de Oliveira Teixeira e Silvia de Quadros Dorneles; "Ecossistema domiciliar
de pais cardiopatas e o modo de viver dos filhos: possibilidades de promoção da saúde pelo
conhecimento da Enfermagem/Saúde", de Hedi Crecencia Heckler de Siqueira e Claudia Zamberlam.
Também foram aprovados os projetos de extensão encaminhados pela professora Sibele de Rocha
Martins, presidente do Comitê de Extensão, conforme segue: "O uso do varal como tecnologia
educativa na unidade de pediatria" da professora Giovana Calcagno Gomes e "Problematização do
trabalho para a construção de estratégias de implementação do processo de enfermagem no HU-
FURG" da professora Paula Pereira de Figueiredo. 5. Assuntos Gerais - a) Informação sobre a
Reunião ordinária do CONDI R realizada dia vinte e um de setembro- A professora Adriana Dora
informou que o Sr. Reitor aproveitou para conversar sobre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH tendo em vista ter participado de reunião em Brasília sobre o tema, estando
na oportunidade acompanhado do pró-reitor Mozart e da diretora Helena Vaghetti. Informou que já
foram aprovados o regimento e o plano de cargos e salários da referida empresa e que estão
disponíveis na internet, para consulta e maior aprofundamento dos conselheiros; que dezessete
universidades já se encontram com seus processos de adesão ao novo modelo em andamento, em
diferentes níveis; que a universidade do Piauí aderiu de imediato ao novo modelo por tratar-se de um
novo hospital. Informou ainda que os hospitais que aderirem ao modelo contarão com um
superintendente e com gerentes, por área de atuação; que o superintendente será de livre nomeação
do Reitor de cada instituição, tendo que necessariamente ser um docente efetivo; que haverá uma
migração dos atuais servidores lotados nos hospitais; que no caso de algum servidor negar-se a
migrar para o novo modelo, essa situação ficará a cargo de cada instituição; que está previsto a
existência de uma assessoria jurídica para cada hospital; que após o diagnóstico a comissão
responsável tratará, caso a caso, a questão de complementação do quadro de pessoal de cada
hospital; que os recursos atualmente recebidos do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão
direcionados para a EBSERH; que estão orçados para o ano de 2013 setecentos milhões de reais
para pessoal, custeio e investimentos. A Presidente solicitou que os conselheiros se apropriem do
tema a fim de participar ativamente do debates que estão previstos para outubro de 2012. b) Retorno
das atividades acadêmicas da ga série - A professora Adriana Dora disse que falou com a Pro reitora
em exercício Leila Costa Valle, sobre as atividades da ga série e ela vai ter retorno do assunto na
segunda feira. c) A professora Giovana Calcagno Gomes alertou que temos que pensar o que
queremos para a Escola de Enfermagem em relação ao novo prédio que esta sendo construído e
planejado. 6. Informes: Devido ao avançado da hora não tivemos informes. Nada mais havendo a
tratar foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida será aprovada.
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