
 
 
 
 
 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO 
DO COMPLEXO HOSPITALAR DA UFRJ 
 
Às dez horas e cinco minutos do dia dezesseis de fevereiro de 2011  foi realizada, no 1 
anfiteatro Archimedes Memória da Faculdade de Arquitetura, no prédio da Reitoria da UFRJ 2 
a terceira reunião ordinária do Conselho Deliberativo Provisório do Complexo Hospitalar da 3 
UFRJ, sob a presidência do Dr. Armando da Rocha Nogueira, Superintendente Geral 4 
Provisório do CH-UFRJ devido às férias da Profa. Sylvia da Silveira Mello 5 
Vargas.  Presentes: Nair Flor de Oliveira Pires – representante do técnico 6 
administrativos;  Silvia Reis dos Santos – representante dos técnicos 7 
administrativos;  José Mauro Lima – Diretor do HESFA; Celeste Elia – 8 
Representando o Diretor do HUCFF;  Silvia Tereza Carvalho de Araujo – 9 
Representando a Direção da EEAN; Homero Fogaça – representante dos 10 
docentes; Cristiane Villela Nogueira - representante dos docentes; Rodrigo 11 
Gomes Martins Andrade – Representando a Direção da ESS; Sonia Figueiredo – 12 
Diretora do IDT; Carlos Otavio Pereira de Souza – Representando a Direção do 13 
IPPMG; Jose Luiz de Sá Cavalcanti – Diretor do INDC; Virginia Drumond – 14 
representante dos docentes; Marcos Jardim Freire – Diretor do Instituto de 15 
Psicologia; Eliane Fialho – Diretora INJC; Jofre Amin – Diretor da Maternidade 16 
Escola; Nelson Souza e Silva – Diretor ICES; Maria Tavares Cavalcanti – 17 
Diretora IPUB; Laís de Almeida Relvas Brandt – representante discente; 18 
Gutemberg Almeida – Diretor do Instituto de Ginecologia.  Perguntou-se aos 19 
presentes se havia necessidade da leitura da ata da reunião do dia 19/01/11 e os 20 
presentes consideraram isto desnecessário, pois todos a haviam recebido por e-21 
mail. Foi solicitada a inclusão do nome da Dra. Silvia Reis que estava presente e 22 
a retirada dos nomes do Dr. Gustavo Bastos Rodrigues Maia representante dos 23 
alunos de pós-graduação lato senso e da Srta. Isis Altgott representante discente 24 
que não compareceram a reunião. Com estas modificações a ata foi aprovada por 25 
unanimidade.  A seguir foram dados os informes: 1. A reitoria pagou os extra 26 
quadros de todas as unidades do CH-UFRJ; 2. Foi informado pela Profa. Celeste 27 
que o MEC fez uma reunião com todos os diretores de Hospitais Universitários 28 
no dia 15/02/11 sobre a EBSERH e que seria bom que algum diretor que esteve 29 
na reunião desse um informe; 3. A Profa Maria Tavares fez um resumo da 30 
reunião do MEC informando que todos os diretores de Hospitais Universitários 31 
foram a favor da sua criação, porém com ressalvas. As dúvidas eram em relação 32 
à autonomia universitária, as questões de recursos humanos e novos 33 
investimentos. O Prof. José Luiz comentou que recebera alguns documentos 34 
sobre a EBSERH, inclusive uma proposta de estatuto da empresa. O Dr. 35 
Armando então propôs uma reunião extraordinária deste conselho e que todos 36 
tivessem acesso aos documentos que o Prof. José Luiz recebera. O Prof. Homero 37 
ofereceu o anfiteatro do serviço de Gastroenterologia no quarto andar do 38 



 
 
 
 
 

 

HUCFF e todos os presentes aprovaram a convocação desta reunião para às 8:00 39 
horas do dia 21/02/11 no local proposto.  Após estes informes iniciou-se a 40 
discussão da proposta do regimento do CH-UFRJ.  Os destaques do artigo 41 
segundo foram discutidos com os quatro grupos apresentando as suas propostas. 42 
Um ponto passou a ser consenso, pois no momento em que o Conselho 43 
Universitário (CONSUNI) modificou o estatuto da UFRJ e publicou isto em sua 44 
Resolução 15/2008 não haveria mais necessidade de isto ser descrito no 45 
regimento do CH-UFRJ. Após longa e profícua discussão todos concordaram 46 
com a redação “Art. 2º  - O CH_UFRJ é constituído por todas as Unidades 47 
Universitárias ou Órgãos Suplementares que prestam atividades de assistência 48 
nos diversos níveis de saúde e que abrigam no seu âmbito atividades de ensino, 49 
pesquisa e extensão.”  e com a proposta que o parágrafo único deste artigo que 50 
trata da necessidade das atuais unidades do CH-UFRJ que não atendem os 51 
requisitos apontados no caput de ajustarem-se em um prazo de seis meses ser 52 
um artigo a ser colocado nas disposições transitórias. Não existindo mais tempo 53 
para discussão do próximo destaque o Dr. Armando da Rocha Nogueira 54 
encerrou a reunião e confirmou a próxima reunião ordinária para o dia 55 
16/03/2011 em local a ser confirmado. Eu, Armando da Rocha Nogueira, 56 
Superintendente Geral Provisório do CH-UFRJ, lavrei esta ata e dela dou fé. 57 


