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ATA 003/2018

Aos vinte e três dias de abril de dois mil e dezoito, às dezesseis horas reuniram-se
os docentes do PPGEnf: Adriane Maria Netto de Oliveira, Marlise Capa Verde de
Almeida Mello, Edison Luiz Devos Barlem, Camila Daiane Silva, Diéssica Roggia
Piexak, Stella Minasi de Oliveira, Marlene Teda Pelzer, Bárbara Tarouco da Silva,
Laurelize Pereira Rocha, Luciano Garcia Lourenção, Mara Regina Santos da Silva,
sob a coordenação da Professora Giovana Calcagno Gomes. Ausências justificadas:
professor (a) Daiane Porto Gautério Abreu, Edaiane Joana Lima de Barros, Hedi
Heckler de Siqueira e Eliel de Oliveira Bandeira. 1. HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS
001 E 002/2018: A Coordenadora referiu ter enviado previamente as Atas a todos
por e-mail e recebeu sugestões de alterações referente a Ata 002/2018 pelas
Professoras Adriane Oliveira e Mara Regina Santos, onde foi sugerido a criação de
uma Comissão para realizar uma revisão do novo Regimento do PPGENF. Farão
parte da Comissão as Professoras Adriane Oliveira, Mara Regina Santos e Marlise
Capa Verde, onde apresentarão as alterações até o dia vinte e um de maio. Após,
foi apresentado os pontos de pauta das Atas e as decisões tomadas pelo grupo. A
Ata 001/2018 foi homologada por unanimidade. 2. RESULTADO DO PROCESSO
SELETIVO PARA PROFESSOR VISITANTE: A professora Marlise referiu que no
Edital 001/2018 teve duas (2) candidatas com as inscrições homologadas. A Dra.
Karen Yumaira Sanchez Luquez e a Dra. Aline Neutzling Brum. A avaliação final
ficou 319 pontos para a Dra. Aline Neutzling Brum e 130,75 pontos para a Dra.
Karen Yumaira Sanchez Luquez. Após avaliação, decidiu-se pela contratação da
Dra. Aline Neutzling Brum para professora visitante do PPGEnf/FURG, onde a
documentação já foi encaminhada para a PROPESP via protocolo – processo nº
23116.003678/2018-80. 3. PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO
(PROAP) 2018: A professora Giovana Gomes informou que o valor destinado para o
PPGEnf este ano é de R$ 59.675,25, sendo que desse recurso, R$ 20.675,25 será
para pagamento de auxílio financeiro a estudante e R$ 15.000,00 está destinado
para pagamento de despesa com diárias de servidores públicos federais, onde os
professores interessados em participar de um evento devem encaminhar o pedido
para o e-mail do PPGEnf até o dia vinte e sete de abril (sexta-feira). A professora
Giovana Gomes também informou que o auxílio (PROAP 2018) ainda não chegou,

mas que os alunos do programa enviem as solicitações de pagamento de artigos.
Ficou decidido realizar o pagamento da demanda conforme chegar na Secretaria do
PPGEnf. Igualmente, as diárias do Professor Carl Lacharrité que virá no mês de
maio ministrar uma disciplina (Tópicos Especiais I) para os alunos da PósGraduação serão pagas com o recurso do PROAP. 4. SOLICITAÇÃO DE
COORIENTAÇÕES – MESTRADO: PROFA. DRA. MARLISE CAPA VERDE
ALMEIDA DE MELLO E PROFA. DRA. MARTA REGINA CEZAR-VAZ: Através de
uma carta de solicitação de coorientação, foi requisitado pela professora Marta
Regina Cezar-Vaz que a professora Marlise Capa Verde Almeida de Mello
realizasse a coorientação da dissertação de mestrado do aluno Josiel Souza Lima,
matrícula nº 114612 e a professora Marlise Capa Verde Almeida de Mello solicitou
que a professora Marta Regina Cezar-Vaz realizasse a coorientação da dissertação
de mestrado da aluna Kendra Natasha Sousa Castanha dos Santos, matrícula nº
114641. Os pedidos foram deferidos por unanimidade pelos presentes. 5. EDITAL
PNPD: A bolsista Daiani Modernel Xavier teve a bolsa PNPD – Programa Nacional
de Pós-Doutorado cancelada, pois a partir de dezesseis de abril ela passou a ser
funcionária efetiva (docente da Escola de Enfermagem), onde segundo o Edital no
parágrafo 4º do item 5.4 diz que o candidato não poderá realizar o estágio pósdoutoral na mesma instituição com a qual possui vínculo empregatício. Será aberto
um novo edital, onde irão concorrer os (as) professores: Marta Regina Cezar-Vaz,
Mara Regina Santos da Silva, Giovana Calcagno Gomes, Edison Luiz Devos Barlem
e Marlene Teda Pelzer. A professora Giovana fará contato com a professora Hedi
Heckler de Siqueira para ver se ela quer participar. A banca do processo seletivo
será composta pelos seguintes professores: Adriane Oliveira, Stella Minasi e
Luciano Lourenção. 6. MINTER: A professora Mara Regina Santos disse que a
CAPES entrou em um processo de regulamentação (Minter, Dinter, Turma Fora de
Sede), não precisando mais o projeto tendo um ofício na página da CAPES com
maiores informações. As turmas de Minter, Dinter e Turma Fora de Sede, nacionais
ou internacionais poderão ser oferecidas de fluxo contínuo, não existindo, portanto,
calendário para abertura e término de solicitações não sendo necessária a
autorização prévia da CAPES para o seu funcionamento. Também comentou que
tem que se colocar nome na turma e aguardar a homologação da CAPES. Ela
ressaltou que é vedado o financiamento de turmas Minter, Dinter ou Fora de Sede
valendo-se de mensalidades ou taxas dos discentes matriculados nos programas de
Pós-graduação Stricto sensu quando a promotora e/ou a receptora forem instituições
de ensino públicas, onde foi sugerido que no plano de trabalho que será assinado
pela Escola constar uma cláusula dizendo que não haverá cobrança como forma de
segurança. 7. PROFESSOR EDISON LUIZ DEVOS BARLEM: PEDIDO DE SAÍDA
DA DISCIPLINA DE PESQUISA QUANTITATIVA – 18085P - DOUTORADO: O
professor comunicou que manterá as disciplinas de Filosofia da Ciência, da Saúde e
da Enfermagem – 18086P – obrigatória e Ética no Trabalho da Enfermagem/Saúde
– 18056P – optativa, e que outros professores poderiam assumir a disciplina para o
próximo semestre tendo em vista suas atribuições na direção da Escola de
Enfermagem. O professor Luciano Lourenção disse que poderia assumir a disciplina
mais a professora visitante que virá para a Escola de Enfermagem. O professor
Edison referiu que poderá reassumir a disciplina, posteriormente. 8. INFORMES

DAS COMISSÕES: COMISSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: Após reunião dos
membros da Comissão, foi dado o aproveitamento de estudo para as seguintes
alunas: Bruna Ruoso Neutzling foi deferida a concessão dos seguintes créditos
referente a disciplina: Estudos Avançados em Família/Saúde (18081P), TRÊS 03
créditos, totalizando TRÊS 03 créditos; Rochele Maria Zugno foi deferida a
concessão dos seguintes créditos referente a disciplina: Programas e Políticas de
Saúde (18059P), TRÊS 03 créditos, totalizando TRÊS 03 créditos; Vanessa Soares
Mendes Pedroso foi deferida a concessão dos seguintes créditos referente a
disciplina: Ecossistema e Saúde, DOIS 02 créditos, totalizando DOIS 02 créditos;
Catharine Silva de Souza foi deferida a concessão dos seguintes créditos referente
as disciplinas: Organização do Trabalho da Enfermagem/Saúde (18053P), TRÊS 03
créditos; Estatística (01041P), DOIS 02 créditos; Conceito de Saúde e seus nexos
no trabalho da Enfermagem/Saúde (18050P), TRÊS 03 créditos; Metodologia da
Pesquisa na Enfermagem/Saúde (18052P), TRÊS 03 créditos; Concepções TeóricoMetodológicas da Educação Enfermagem/Saúde (18051P), TRÊS 03 créditos,
totalizando CATORZE 14 créditos; Elisabete Zimmer Ferreira foi deferida a
concessão dos seguintes créditos referente as disciplinas: Organização do Trabalho
da Enfermagem/Saúde (18053P), QUATRO 04 créditos; Conceito de Saúde e seus
nexos no trabalho da Enfermagem/Saúde (18050P), QUATRO 04 créditos;
Metodologia da Pesquisa na Enfermagem/Saúde (18052P), QUATRO 04 créditos;
Concepções Teórico-Metodológicas da Educação Enfermagem/Saúde (18051P),
QUATRO 04 créditos, totalizando DEZESSEIS 16 créditos e Daniela Menezes
Galvão onde foi deferida a concessão dos seguintes créditos referente as
disciplinas: Saúde e Qualidade de Vida (18062P), TRÊS 03 créditos; Metodologia do
Ensino Superior para a Enfermagem (548113), QUATRO 04 créditos, totalizando
SETE 07 créditos. COMISSÃO DE FINANÇAS: Se reuniu no dia dezessete de abril,
na Escola de Enfermagem com o Pró-Reitor de Planejamento e Administração
Mozart Tavares Martins Filho, para discutir e esclarecer dúvidas sobre a vinculação
dos valores que serão disponibilizados pelo PROAP – Programa de Apoio à Pósgraduação, com o Plano de Trabalho Institucional referente ao ano de 2018. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
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