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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
ATA 11/2012

Aos quinze dias do mês de outubro 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, Andreia Rosa da Silva,
Barbara Tarouco da Silva, Deise Ribeiro Aquino, Edison Luiz devos Barlem, Eloisa da
Fonseca Rorigues, Fabiane Ferreira Francioni, Giovana Calcagno Gomes, Janaina Sena,
Lenice Outra de Sousa, Mara Regina Santos Silva, Maria José Chaplin, Mariângela Paes da
Cunha de Magalhães, Marlise Capa Verde de Almeida, Marta Riegert Borba, Paula Pereira
de Figueiredo, Stella Minasi de Oliveira, Sibele da Rocha Martins e Vera Lucia de Oliveira
Gomes. Participou como convidado o professor: Cesar Francisco Silva da Costa. A
presidente encaminhou os assuntos da pauta para apreciação: 1. Aprovação Ata 10/2012
CONEENF- Tendo em vista que a Ata foi disponibilizada aos conselheiros e as suqestões
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.
Indicação da Comissão que coordenará o processo de eleição do Diretor e Vice-Diretor
da EENF, conforme ART 17 do regimento Interno da EENF - A professora Adriana Dora
perguntou aos conselheiros quem tem interesse em participar da comissão. Os professores
Cesar Costa, Marta Borba, Sibele Martins e Janaina Sena se colocaram a disposição para
compor a comissão eleitoral. Os nomes foram aprovados por unanimidade. 3. Aprovação de
relatórios e de projetos de ensino, pesquisa e extensão - A professora Sibele Martins
encaminhou os seguintes relatórios de extensão para aprovação: "111 Seminário de Saúde do
Adulto e do Idoso" da professora Lenice Outra de Souza; "A Classificação Internacional de
Funcionalidade e Incapacidade" da professora Silvana Sidney Costa Santos. 4. Assuntos
Gerais - a) A administradora Adalice Andrade Kosby relembrou que as férias precisam ser
marcadas no sistema com 60 dias de antecedência. b) A professora Vera Gomes informa
que está substituindo a professora Silvana na disciplina TCC, solicita realização de duas
avaliações. Uma parcial, descritiva, na metade do semestre, elaborada por orientador e
orientando. Outra final realizada pelo orientador e membros da banca. Para essa, os
membros da banca utilizam a ficha de avaliação que deverá acompanhar a versão final do
TCC e o orientador avalia o processo, de forma descritiva, atribuindo uma nota. Informa que
os TCC serão apresentados num evento a ser realizado no dia 25 de janeiro de 2013. Na
continuidade o professor Edison perguntou sobre como ficariam as Qualificações do PTCC e
sustentação de TCC antes do período. A professora Janaina Sena informou que estão
ocorrendo qualificações do Projeto de Conclusão de Curso de alunos que ainda não estão
cursando a disciplina PTCC. A professora Sibele Martins disse que há casos de alunos
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sendo pressionados pelo orientador a qualificar, e que integrantes da turma da 7a série já
tinham qualificado. O professor Edison Barlem disse que qualificou alunos da 5a e 6a séries
porque recebeu orientação da professora Silvana Sidney, até então coordenadora das
disciplinas PTCC e TCC, desde que deixasse a Ata de Qualificação sem data. A professora
Vera Gomes disse que os estudantes só podem qualificar o projeto durante a disciplina
PTCC. Nesse momento ocorreu significativa discussão sobre o assunto, a totalidade das
falas dos docentes foi contrária à antecipação da qualificação. Foi retomada a proposta do
PP e a fundamentação da manutenção da disciplina das TCC e PTCC. Ficou definido que as
qualificações ocorridas antes do PTCC serão desconsideradas e que o assunto será
encaminhado, inicialmente, ao NDE, e que este encaminhará à Direção da EENF, para
providências. As turmas de acadêmicos (ATENFs) serão também comunicadas. 5.
Informes: Pós Graduação: A professora Mara Silva informou que dia 23 de novembro é o
último dia para inscrições para seleção do mestrado e doutorado. COREMU: A
Coordenadora da Comissão informou que a próxima reunião ordinária será no dia 26 de
outubro. Residências: - RIMHAS: A professora Stella Minasi informou que está aberto o
edital para seleção 2013 da RIMHAS. Também, informou que a Coordenação da RIMHAS
promoverá o evento "I Encontro RIMHAS HUlFURG" e "I Encontro Multiprofissional em
Diabete Mellitus - HU/FURG" nos dias 13 e 14 de novembro. Nesse mesmo período ocorre
em Porto Alegre o 2° Fórum das Residências Multiprofissionais. RMSF: A professora Maria
José coloca que fica na coordenação da RMSF até dezembro de 2012, esperava que a
professora Sibele Martins fosse ocupar a coordenação, mas ela assumiu a COREMU. O
assunto passou a ser discutido e foi salientado, que os professores da EENF, que participam
da RMSF têm várias outras atividades. Também foi colocado que docentes dos cursos de
Psicologia e Educação Física são parceiros para as atividades, mas que, ou são muito
recentes no corpo docente, e/ou não têm disponibilidade de carga horária para função de
coordenação. A Secretaria de Saúde do município também é parceira, procurando atender
todas as solicitações, mas não pode, pelas regras da FURG, assumir a coordenação. Esse
assunto deverá ser tratado novamente. Também foi informado, que os residentes formados
da 1a. turma da RMSF, assumiram vagas no serviço público, atreladas ao SUS. Informado,
ainda, que ocorrerá seleção para o período 2013-2014, para a 4a turma da RMSF Nada mais
havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida será aprovada.
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