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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 02/2021 - UAECISAU-REJ

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e trinta e sete
minutos, via videoconferência, reuniram-se os integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
Curso de Medicina da Regional Jataí. Es�veram presentes: Júlia de Miranda Moraes (presidente do NDE),
Juliete Teresinha Silva (coordenadora do curso), Ana Paula da Silva Perez (coordenadora pedagógica do
curso), Adriana Queiroz Arantes Rocha (membro do NDE), Esteban Nicolas Lorenzon (membro do NDE),
Márcia Carolina Mazzaro (membro do NDE), Michelle Rocha Parise (membro do NDE), Simone Caetano
Morale de Oliveira (membro do NDE), Mariana Bodini Angeloni, Amaro José Alves Júnior (discente),
Marcela Costa de Almeida Silva (discente), Jardel de Almeida Monteiro (discente), Vinícius Gonçalves de
Souza (discente) e Cinthia Alencar Pacheco (técnica-administra�va). Ausências: Pedro Vinícius Leite
(membro do NDE) e Fábio Morato de Oliveira (membro do NDE). Julia iniciou a reunião e perguntou pelos
informes. 1.Informes: Julia iniciou falando sobre os procedimentos em relação a reformulação do NDE,
de observar sobre a quan�dade de membros devido ao afastamento em breve da Marcia, e também do
professor Fábio que está de atestado e o Vinicius não está par�cipando também. Explicou sobre a
resolução que permite alteração de até 50% dos membros a cada ano. Marcia perguntou sobre como
está o cumprimento das aulas prá�cas remotas, se todos os professores estão cientes disso. Ana Paula
explicou que em geral os professores estão cientes e que em reunião com a CAMEM foi relatado que
nossas aulas prá�cas presenciais estão suspensas e os professores da Comissão manifestaram
preocupação sobre isso. Ana Paula pediu a eles que isso constasse no relatório. Relatou também que
explicou para eles que apesar das tenta�vas do curso de retornar com as aulas prá�cas presenciais, o
entendimento da ins�tuição é que não está autorizado. Falou ainda que para 2020.2 terá que analisar
como será, pois para os professores de laboratório, talvez seja possível, mas para os professores médicos
é mais complicado, devido aos cenários de prá�ca. Isso porque o professor médico teria que acompanhar
a turma atual e ainda repor as aulas da turma anterior, sendo que sua carga horária é apenas de 20 horas
semanais. Explicou que quando for falar sobre este retorno tem que destacar, pois os alunos ficam sem
estas aulas e no oitavo período, por exemplo, que o semestre seguinte já é o internato, os alunos ficariam
com este déficit já que não �veram aulas prá�cas presenciais no semestre anterior, ou seja, não é
possível formar médicos sem estas aulas. Marcia falou da importância dos professores entenderem que a
carga horária do módulo deve ser cumprida integralmente para o aluno para que eles não sejam
prejudicados e é importante a coordenação acompanhar isso. Ques�onou também sobre a quan�dade
de alunos na reunião e pediu que não fossem feitos registros ou prints da reunião por eles, pois isso é
bastante sério. Julia explicou que a fala da Marcia foi porque aconteceu em outra reunião dos alunos
fizeram brincadeiras e foi desagradável, mas que foi conversado com a presidente do centro acadêmico
sobre isso e foi resolvido. Os alunos Amaro e Jardel pediram desculpas em nome do grupo sobre o
acontecimento anterior desagradável e agradeceram a oportunidade de poderem par�cipar da discussão.
Julia explicou que é importante a par�cipação dos alunos, mas que observem para que isso não se repita.
Julia falou novamente sobre a composição do NDE. Juliete citou que as professoas Rosane e Luciana
manifestaram interesse de entrar. Simone manifestou interesse de sair, mas foi ponderada pela Michelle
sobre a permanência dela devido à an�guidade dela junto ao histórico de construção do curso desde o
início. Julia falou que poderia fazer uma consulta sobre isso para decidir, pois os prazos de
reconhecimento de curso está anormal devido às condições normais. Michelle disse que devemos
observar, pois este é um ponto importante. Julia falou sobre a revisão da portaria que os membros
mudaram e tem que ser emi�da a nova. 2. Apreciação do Regimento Interno do NDE - correções
realizadas e discussão sobre a inserção do Art 7º, parágrafo 2, sobre o tempo de mandato da
Presidência do NDE: Julia falou que fez as correções que ficaram pendentes na úl�ma reunião, projetou o
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documento e explicou como foram feitas as mudanças no documento. Perguntou se poderia aprovar as
alterações ou teria que reler o documento, e todos aprovaram. Foi discu�da sobre a permanência da
presidência do NDE, pois não tem algo explícito sobre isso na legislação vigente. Explicou que foi
consultado sobre se teria algum prejuízo da mudança da presidência, mas que não há registro de que isso
prejudicaria o curso ou o reconhecimento. Propôs então a inserção de um segundo parágrafo no ar�go 7
sobre o tempo de permanência, em anos, da presidência com possível recondução. Com a inserção deste
prazo, a pessoa que assumisse poderia se programar. Foi feita uma proposta inicial de 2 anos para este
prazo. Juliete ponderou que esse tempo não coincidisse com a troca da coordenação, para que auxilie a
gestão na transição. Julia disse que poderia ser uma opção que a coordenação ao encerrar o mandato,
assumisse a presidência NDE, mas Juliete ponderou que devido às dificuldades do cargo em nível �sico e
emocional, o indicado seria que essa pessoa não pegasse outro cargo, pois não serial posi�vo. O aluno
Amaro apresentou parte de um documento que poderia ser usado como base para a discussão. Ficou
definido ainda a complementação do ar�go 10 sobre quem assume a presidência do NDE diante do
impedimento do presidente e vice-presidente, seja o membro mais an�go do NDE, “excetuando-se o
coordenador e o vice-coordenador do curso em exercício”. Julia explicou que tem desejo de deixar a
presidência, devido ao acúmulo e sobrecarga e que se for definido os dois anos, em setembrio já seria
feita a troca e que para alternar com a saída da coordenação teria que definir quando encerra a gestão
atual. Juliete informou que o mandato dela encerra em julho. Ana Paula reforçou que com saída da
Juliete ela também deixa a coordenação pedagógica e terão que ser escolhidos novos coordenador e
vice-coordenador e talvez um DE para esta função. Ana Paula pediu que Julia esperasse a reformulação
do PPC, pois já está em andamento e a saída poderia prejudicar o processo. Julia disse que ficaria, mas
teria que definir um vice-presidente para auxiliá-la, principalmente nas reuniões da Unidade. Após a
discussão dos nomes para a vice-presidência, a professora Mariana se dispôs a assumir junto a Julia que é
atual presidente até setembro e a par�r de agosto faria uma transição. A votação foi para manter o texto
sobre a alternância dos mandatos de coordenação e NDE e o texto foi inserido no documento. 3.
Calendário 2021-1 de reuniões ordinárias do NDE: Julia projetou o documento mostrando o controle das
faltas jus�ficadas ou não dos membros do NDE que serão computadas e a previsão de calendário para as
próximas reuniões sendo a cada 15 dias até a conclusão do PPC. Ficou definido que fevereiro não teria
reunião devido às férias da maioria dos professores. Todos concordaram com as reuniões quinzenais e a
próxima reunião no dia 17 de março. 4. Reformulação do PPC: Julia falou que não teve a reunião com a
Kamila e teve uma conversa sobre a possibilidade de ver com as Câmaras superiores a flexibilização dos
5% a mais de carga horária tendo em vista a incorporação dos 10% para a extensão. Juliete relatou
conversa com a Kamila em que explicou que o curso não teria como reduzir mais carga horária,
considerando que já diminuiu 500 horas passando para 18 semanas e os módulos que foi possível uma
redução também já foi feito. Como ainda tem os 10% da extensão, não seria possível diminuir ainda mais.
A resposta da Kamlia foi que de que teve uma mudança em algo nos órgaos superiores e que taçvez não
precisássemos fazer isso. Julia falou que a conversa com a Kamila também foi smelhante e que teria que
marcar uma reunião com a coordenação de currículo e avaliação, mas que ainda não foi definida. Julia
explicou as alterações que fez no arquivo no drive, tendo acrescentado uma coluna relacionada com a
matriz atual para facilitar a organização da carga horária. Isso para que antes da reunião já tenhamos uma
prévia. Explicou que serão divididos grupos de trabalho para discu�r, por exemplo na parte básica seria
Julia, Mariana, Ana Paula, Esteban e Michellle e discu�r quem vai ficar com essa parte e depois conversar
com os módulos, para definir ementa e carga horária. Esteban disse que seria importante Julia par�cipar
da discussão entre CHS1 e CHS2, pois são próximas. Julia disse que sim, e na mesma linha sugeriu outro
grupo com Adriana, Pedro, Simone e Marcia para a parte clínica. Nesta etapa, será feita uma reunião com
cada GT e a presença de um aluno só por grupo para alinhar estas questões e já chegar na próxima
reunião do NDE com tudo mais estruturado. Michelle perguntou se a parte básica era referente a
primeiro ao quarto período ou apenas professores DEs. Julia explicou que sim primeiro ao quarto, menos
semiologia que quem reformulará serão os professores médicos. Nesse caso será discu�do apenas em
relação a integração do conteúdo. 5. Outros assuntos: Cinthia explicou que �vemos concursos para
subs�tutos em Pediatria e GO e não �veram inscritos e o de Clínica Médica teve inscriçtos, mas não
compareceram, nesses casos já �nha sido decidido colocar no perfil apenas a exigência de graduação em
medicina com registro no CRM. Agora foi autorizado para que estes concursos sejam feitos para professor
efe�vo e temos que decidir se vai manter esse perfil para subs�tuto apenas e o processo é simplificado e
mais rápido e o concurso de efe�vo seria ano que vem, ou manter o perfil original e já enviar para efe�vo
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com entrada dos professores no segundo semestre. Juliete perguntou se caso escolha os concursos para
efe�vo os professores entrariam em agosto. Cinthia respondeu que é isso mesmo. Juliete apresentou
proposta de fazer concurso para professor efe�vo, pois seria possível organizar devido estarmos em
ensino remoto e entraram dois professores que podem ajudar, e o perfil seria apenas de médico para
termos candidatos, mas se preocupou quanto à jus�fica�va usada antes para subs�tuto poderia servir
para jus�ficar o perfil de professor efe�vo. Ana Paula perguntou se todas as vagas seriam abertas com
perfil de médico e fez uma ressalva que o de anatomia deveria manter a especialização, pois esta é uma
área que temos que melhorar no curso. Juliete perguntou se o professor subs�tuto que entrou pode
prestar o concurso para efe�vo. Cinthia respondeu que sim e explicou que poderia jus�ficar o perfil para
o concurso efe�vo, as tenta�vas de abertura de concurso anterior na mesma área sem candidatos
inscritos. Foi votado que os perfis sejam de graduação em medicina e CRM para todas as vagas, execto a
de anatomia que vai manter o perfil original. Juliete agradeceu à Mariana ter aceitado o desafio de ser
vice-presidente do NDE neste momento para ajudar, pois temos muito trabalho árduo pela frente. A
reunião encerrou-se às dezenove horas e quinze minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente ata, que vai assinada pela presidente da NDE e demais membros.
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Documento assinado eletronicamente por Mariana Bodini Angeloni, Professora do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 07:56, 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 Ana Paula Da Silva Perez, Professora do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 09:58, 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 Esteban Nicolás Lorenzón, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 15:01, 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 Juliete Teresinha Silva, Coordenador, em 09/07/2021, às
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07:36, 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 09/07/2021, às 21:49, 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 Michelle Rocha Parise, Professor do Magistério Superior,
em 11/07/2021, às 10:59, 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 Adriana Queiroz Arantes Rocha, Professora do Magistério
Superior, em 15/07/2021, às 07:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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