
 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS 

 
Realizada no dia doze de abril de dois mil e dezessete, presidida pelo Diretor, professor 

Francisco José Passos Soares, foi aberta a reunião, estando presentes: a Coordenadora de 

Extensão, professora Josineide Francisco Sampaio; A vice-coordenadora de extensão, Maria 

Edna Bezerra, o Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Jorge Artur Peçanha 

de Miranda Coelho; os representantes dos docentes: Cristiana Carina de Barros Lima Dantas 

Bittencourt, Alessandra Plácido Lima Leite e Edmundo Guilherme de Almeida Gomes; o 

representante dos Técnicos Administrativos: Robério Ferreira da Silva; os representantes 

dos discentes: Antônio Viana de Omena Filho e  Arthur de Lima Chagas; a representante do 

ICBS, Therezina Carvalho Calado; o engenheiro Carlos Armando Correia Lyra, da empresa 

Arcon Engenharia, responsável pelas obras do bloco administrativo da FAMED. PAUTA: I – 

Leitura da ata anterior – Procedeu-se, de início, à leitura da ata anterior, tendo sido 

aprovada e assinada pelos presentes. II – Apresentação dos membros do CASH: foi feita 

apresentação dos representantes do corpo discente Antonio Viana de Omena Filho e Arthur 

Vieira Lopes Silva. III – Progressão funcional: Aprovada a progressão funcional de Jorge 

Luís de Souza Riscado (progressão funcional horizontal de Associado I para Associado II). O 

professor Francisco aproveitou para reforçar a necessidade de comprovação de produção 

científica para progressão horizontal no nível associado, exigência atual da CPPD, baseada 

em resolução do MEC. IV – Estágios probatórios aprovados:  De Valfrido Leão de Melo 

Neto, segunda avaliação obteve 80 pontos, e terceira avaliação com 80 pontos. V – 

Homologação de resultados de concursos docentes: Foi homologado o resultado do 

concurso na área de Patologia Geral tendo como candidata  Ana Paula de Souza e Pinto 

aprovada com 8,44 pontos; e na área de Psiquiatria, com reprovação da candidata Pluvia 

Cristalina de Gois e Melo VI – Ligas Acadêmicas: foram aprovados os Estatutos das Ligas 

Acadêmicas de Ginecologia e Obstetrícia (LAGO), Pneumologia e Cirurgia Torácica (LAPCT) 

e Medicina Legal e Perícias Médicas (LAMELP). VII – Oferta de especialização: Apreciação 

e aprovação, por maioria dos membros do CONSUA, com uma abstenção, da oferta, pela 

FAMED, do curso de especialização Gestão do Cuidado em Saúde da Família em parceria 

com a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) sob coordenação geral da Profa. Célia 

Rozendo e coordenação pedagógica da Profa. Rosana Quintella Brandão Vilela. VIII – 

Afastamento: Foi comunicado o afastamento de Jorge Luís de Souza Riscado para 

participar co Encontro Nacional dos Comitês de Políticas de Promoção de equidade e EPS – 

I Reunião do Comitê Técnico Nacional SPN – em Brasília, entre dez e doze de abril de 2017. 

IX – Informes: o engenheiro Carlos Armando Correia Lyra, da empresa Arcon Engenharia, 

responsável pelas obras da Unidade Docente Assistencial (UDA) e do novo bloco 



administrativo da FAMED deu alguns informes a respeito do andamento das obras na 

FAMED,  com previsão de entrega da UDA para no máximo em  setembro; Foi adiada para a 

próxima reunião deste conselho a continuidade de apreciação e aprovação do Regimento do 

NUSP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada  a presente ata, assinada por todos os 

presentes acima nominados e referenciados. Maceió, 13 de abril de 2017. 

 


