
 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS 

 
Realizada no dia vinte e três de março de dois mil e dezessete, presidida pelo Diretor, professor 

Francisco José Passos Soares, foi aberta a reunião, estando presentes: a Vice-Diretora, professora 

Mércia Lamenha Medeiros; a coordenadora do curso, profa. Iasmin Albuquerque; a Coordenadora de 

Extensão, professora Josineide Francisco Sampaio; o Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação, 

professor Jorge Artur Peçanha de Miranda Coelho; a representante dos docentes; Divanise Suruagy 

Correia; os representantes dos Técnicos Administrativos: Robério Ferreira da Silva, Patricia Gomes 

de Siqueira, e Weidilla Siqueira Miranda; o representante discente, Pedro Braz de Lucena Melo; a 

representante do ICBS, Therezina Carvalho Calado. PAUTA: I – Leitura da ata anterior – Procedeu-

se, de início, à leitura da ata anterior, tendo sido aprovada e assinada. II – Alteração do 

representante do corpo técnico junto ao CONSUA:  III – O diretor solicita aos presentes a 

apreciação de incorporação do membro suplente, Robério Ferreira da Silva, como titular, para que os 

trabalhos possam ser continuados. A solicitação se deve ao fato da remoção da representante 

técnica Maria Cristina da Conceição para outra unidade. III – Progressão Funcional : Aprovadas os 

resultados das  avaliações de teses para promoção docente  do nível associado IV para a Classe E -  

titular - dos professores, Francisco José Passos Soares e Rosana Quintella Brandão Vilela, ocorridas 

no dia 13 de março de 2017. IV – Outras progressões aprovadas – José Humberto Belmino 

Chaves, de adjunto II para III com nota 10, Maria de Lurdes Fonseca Vieira de associado III para IV 

com nota 9,6, Tiago Gomes de Andrade de associado I para II com nota 10 . V – Estágios 

Probatórios aprovados -  Yuri Afonso Ferreira, segunda avaliação com 70 pontos, e terceira 

avaliação com 80 pontos; Sandra Reis Duarte, terceira avaliação, com 70 pontos; Janaina da silva 

Nogueira, terceira avaliação, com 70 pontos; Cynthia de Jesus Freire, primeira avaliação, com 70 

pontos; Maria Roseane Tenório Mendonça, primeira avaliação com 70 pontos, segunda avaliação 

com 70 pontos, e terceira avaliação com 66 pontos; Rodrigo Peixoto Campos, segunda avaliação 

com 69 pontos. VI – Aprovação de resultados de concurso para professor substituto na área de 

Hematologia – Aprovada a candidata Luiza Soares Vieira da Silva em concurso realizado entre os 

dias 14 e 17 de março de 2017, correspondente ao edital n°13/2017. VII – Autorizada a solicitação 

para pesquisa a ser aplicada junto aos estudantes do curso, pela Coordenadora da disciplina de 

Bioética da UNCISAL, Profa. Laís Záu Serpa de Araujo. VIII – Afastamentos – Solicitados e 

aprovados os afastamentos do professor Humberto Montoro Chagas, para doutoramento na área de 

Cirurgia Experimental, na Universidade Federal de Pernambuco; e do professor Tiago Gomes de 

Andrade, para estágio de pós-doutoramento na University of Cincinnati/Cincinanati children’s 

Hospital, no periodo de 03 de julho de 2017 a 02 de julho de 2018. IX – Solicitação de aumento de 

carga horária pelo professor Manoel Alvaro de Freitas Lins Neto. Os conselheiros entendem que 

respeitarão a decisão da procuradoria, de condicionamento da alteração do regime de trabalho à 

revogação da cessão do mesmo junto à EBSEHR.  Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 

presente ata, assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados. Maceió, oito de 

fevereiro de 2017. 


