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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ CORRIGIDA NDE CURSO DE MEDICINA 02.2017/2020

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas e vinte minutos
reuniram-se na sala dos professores do curso de Medicina da Regional Jataí, campus Riachuelo, da
Universidade Federal de Goiás, sob a presidência do Prof. Jorge Guilherme Emerick, os professores,
Alexandre Fabrício Martucci, Edlaine Faria de Moura Villela, Ewerson Jacobini Lo�e, Fábio Morato de
Oliveira, Fernando Paranaíba Filgueira, Hélio Ranes de Menezes Filho, Júlia de Miranda Moraes, Luiz
Carlos Bandeira, Márcia Carolina Mazzaro, Nubia de Souza Lobato, Verônica Clemente Ferreira, e a
técnico-administra�va Cinthia Alencar Pacheco. Informes: Jorge iniciou com informando a presença do
professor Celmo Porto nos dias 16 e 17 de fevereiro e Marcia comunicou que os alunos foram solicitados
a tomar conta da recepção do professor. Explicou que o professor fará uma palestra para alunos e
professores. Ewerson citou sobre os temas para os alunos sobre ser um médico moderno e para o
professor como é a nova formação docente. Ewerson citou sobre o problema da sobrecarga de
professores na semiologia e que do jeito que está com muitos professores daqui um tempo não será
possível. Pauta 1 - Estruturação do PPC: Perguntou sobre como está no PPC, e Marcia citou que o
organograma con�nuou o mesmo. Marcia disse que pensa em reduzir os professores e colocar monitores
para auxiliar na parte prá�ca, citou que há a expecta�va de virem mais professores para auxiliar. Foram
discu�das formas de como resolver o problema, Ewerson descreveu seu pensamento sobre o sexto
período, a divisão de urgência e emergência em quatro áreas. Fernando citou sobre a dificuldade de
concursos devido à situação desse ano, então não se sabe como vai ser. Jorge falou sobre a semana do
planejamento em março lembrando que as horas devem ser dadas completas. Julia citou que a chamada
pública dos alunos foi antecipada para 6 e 7 de abril e as matrículas serão em fevereiro. Julia explicou que
o planejamento inicial era as aulas começarem dia 13 de março. E que o ideal é que as aulas comecem
mais próximo dos alunos entrarem, ou seja, dia 19 de março. Explicou que o calendário pode ser
adequado de acordo com as nossas necessidades, porém tem que se discu�r a melhor forma. Fernando
citou que poderíamos iniciar as aulas dia 6 para poder cumprir o calendário nas 20 semanas. Julia falou
que sugeriu que na semana do CONEPE seja feita a semana acadêmica da medicina para os alunos.
Depois das discussões sobre o melhor jeito, ficou decidido que as aulas começam dia 6 de março e que
será escolhida a melhor forma de receber os alunos que entrarão em segunda chamada. Próximo assunto
foi sobre a discussão de pré-requisitos para aprovação e ficou decidido que para o aluno passar de
período ele precisa ser aprovado e cursar o período seguinte. Julia citou que é preciso padronizar para
organizar para os alunos, padronizar as notas e as formas de avaliar os pesos por igual e que por isso
deveria pensar bem sobre os pré-requisitos. Foi falado sobre os requisitos que todos os módulos do
primeiro são pré-requisitos para o seguinte. Pauta 2 - Aprovação do calendário de reuniões do
NDE: Jorge falou sobre os dias da reunião de NDE. Foi discu�do sobre as disciplinas opta�vas e suas
regras. Núbia falou sobre as normas dos laboratórios que devem ser concluídas. Falou que é preciso
melhorar o PPC, pois a contextualização inicial está muito vaga e também na parte do histórico da cidade
e da epidemiologia para concluir. Julia explicou como está a matriz de módulos e submódulos no sistema.
Falou sobre a residência de medicina de família e comunidade e explicou que o processo começou, mas
não �nha sido con�nuado, e explicou o que já foi feito. E que a visita era para outubro e foi adiada e a
nova resposta foi que as bolsas não serão disponibilizadas e nesse caso inviabiliza abrir a residência.
Então deve ser feita uma intervenção da UFG junto ao MEC sobre a situação. Alexandre achou que
deveria adiar a instalação da residência. Ewerson acha que deve ser feito, pois já tem muita coisa
adiantada. Fernando falou a nova resolução do banco de equivalência dos professores. Disse que dentro
da saúde são 4 professores que podem transformar em DE, de 20 horas. Explicou que é importante que
os professores que querem transformar em 40 horas devem realizar o processo. E que tem ficar de olho
no banco de equivalência, pois ele achou pouco o número que foi des�nado à saúde. Não havendo nada
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mais a tratar, o Sr. Presidente Jorge, declarou encerrada a reunião às 20:05hs (vinte horas e cinco
minutos), da qual, para constar, eu, Cinthia Alencar Pacheco, servidora técnico-administra�va do curso de
Medicina, lavrei a presente ata, que lida e se achada em conforme, segue assinada pelo presidente dos
trabalhos e pelos professores presentes à discussão e votação.

Docentes:

Alexandre Fabrício Martucci

Edlaine Faria de Moura Villela

Ewerson Jacobini Lo�e

Fábio Morato de Oliveira

Fernando Paranaíba Filgueira

Hélio Ranes de Menezes Filho

Jorge Guilherme Emerick

Júlia de Miranda Moraes

Luiz Carlos Bandeira

Márcia Carolina Mazzaro

Nubia de Souza Lobato

Verônica Clemente Ferreira

Técnico-Administra�va do curso:

Cinthia Alencar Pacheco

Documento assinado eletronicamente por Verônica Clemente Ferreira, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 19:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Alencar Pacheco, Secretário Execu�vo, em
04/11/2020, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Fabricio Martucci, Professor do Magistério
Superior, em 04/11/2020, às 21:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlia De Miranda Moraes, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Paranaiba Filgueira, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edlaine Faria De Moura Villela, Professor do Magistério
Superior, em 06/11/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hélio Ranes De Menezes Filho, Professor do Magistério
Superior, em 07/11/2020, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


13/04/2022 15:40 SEI/UFG - 1352055 - Ata

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1458945&infra_sistema=1… 3/3

Documento assinado eletronicamente por Jorge Guilherme Emerick, Professora do Magistério
Superior, em 08/11/2020, às 20:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1352055 e
o código CRC 81C373E8.

Referência: Processo nº 23070.044904/2019-37 SEI nº 1352055

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

