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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ CORRIGIDA NDE CURSO DE MEDICINA 03.2017/2020

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas e catorze minutos
reuniram-se na sala dos professores do curso de Medicina da Regional Jataí, campus Riachuelo, da
Universidade Federal de Goiás, sob a Coordenação de Jorge Guilherme Emerick, presidente do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Medicina desta Regional, os professores, Edlaine Faria de Moura
Villela, Hélio Ranes de Menezes Filho, Júlia de Miranda Moraes, Marcia Carolina Mazzaro, Simone
Caetano Morale de Oliveira, Verônica Clemente Ferreira, o discente Igor Lino Cintra Silveira, os servidores
Luismar de Carvalho Júnior, Eliane Vanessa da Costa Torres, e a técnico-administra�vo Cinthia Alencar
Pacheco. Demandas da biblioteca: A reunião iniciou com as demandas da biblioteca, onde o responsável
Luizmar falou sobre o processo de reconhecimento do curso de medicina e que os cursos já foram
prejudicados pelo déficit de livros da biblioteca e que para a avaliação do MEC eles focam na bibliografia
básica e complementar e sobre as regras novas de aquisição de acervo e que tem cursos que tem
dificuldades, foram orientados sobre adquirir os livros todos os anos e que o processo de compras é
demorado e falou sobre um manual que está sendo elaborado para os cursos elaborarem o PPC e que os
primeiros livros foram comprados em 2014 e chegou em 2015 e que em 2016 os prazos foram perdidos e
que é mais viável abrir uma nova licitação do que aderir a atas e que o processo de compras é burocrá�co
e que os fornecedores têm dificuldade de atender. Sobre as bibliografias complementares as diretrizes
não têm os detalhes, mas que seguem de acordo com a quan�dade de alunos e na hora de indicar são 3
bibliografias básicas e até 5 complementar. E sobre a padronização das referências que dificultam a
compra dos livros e que devem ser completas para facilitar. Sobre a bibliográfica básica não indicar site,
ar�go, periódicos, assinatura de revistas, apenas livros impressos. Antes de indicar qualquer material
para PPC buscar no sistema da biblioteca. Normas de acordo com a ABNT. E assim que �ver definido o
que for disponível associar ao departamento de compras e escolher a melhor modalidade para comprar,
no caso daqui tem a modalidade registro de preços e pregão item a item. Falou ainda sobre a indicação
para os conselhos de biblioteca de um representante da medicina. Eliane citou sobre a parceria dos
professores com a biblioteca como é importante, pois os alunos do curso u�lizam muito o espaço da
biblioteca e é muito boa a parceria para melhorar o andamento. Calendário 2017-2: Após a demanda da
biblioteca Julia começou com a primeira pauta sobre o calendário para decidir o início das aulas no
segundo semestres, se em setembro ou na úl�ma semana de agosto para terminar antes do carnaval de
2018 as aulas. A par�cipação no CONEPE ficaria definida como obrigatória e Simone citou que no evento
e na semana acadêmica precisa ter mais par�cipação da medicina. Julia citou que a semana acadêmica
está sendo planejada e precisa ser composta por mais pessoas para organizar. Julia falou sobre a
preocupação de consolidação do sistema e CERCOMP. Julia ficou de levar a opção para a reunião da
regional. E ficou decidido que a semana do CONEPE será contada como aula e que a frequência é
obrigatória. Marcia explicou sobre a cobrança do professor Rodrigo sobre conteúdo de base de
coagulação e que está fazendo falta aos alunos nos semestres na frente e como o Fernando não está na
reunião ficou de o assunto ser levado a reunião de coordenação de módulo. Demandas de alunos e
professores (Semiologia e Fisiologia): Sobre a semiologia 2 e 4 deu problema sobre a organização dos
assuntos e Marcia acha que tem que reestruturar a semiologia. Jorge sugeriu que deve ser definido
conteúdo para cada semiologia 1, 2, 3 e 4. Simone acha que GO não deveria estar em semiologia 4 e Julia
disse que então que ser olhado no PPC para não ir errado. Simone falou sobre prá�ca que não tem como
ter para todos e que GO não deveria estar nesse período. Estruturação do PPC: Julia explicou como está
sendo estruturado o PPC, na parte de contextualização, de eixos e formação do primeiro ao quarto ano e
sobre os pré-requisitos sobre a�vidade integradora que deve ser ajustado e na planilha tem explicado
sobre o que cada aluno precisa cursar para avançar de período. O aluno Igor perguntou se os eixos que
são os pré-requisitos agora. Julia explicou que depende e que no caso de a�vidade integradora isso é
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diferente e que tem que olhar com cuidado. Sobre o internato está explicado sobre o rodízio de cada um.
Edlaine perguntou sobre a necessidade fazer núcleo livre e opta�va, Julia explicou que sim o aluno tem
que fazer as duas. Jorge falou sobre a bibliografia que deve ser feito por módulo e não por disciplina. Julia
disse que para as semiologias devem ser reunido para decidir. Jorge disse que tem que definir
previamente o que vai ser dado por semana e conteúdo. Veronica disse que o mais urgente seria sentar
com a semiologia 3 e 4 e depois 1 e 2. Simone perguntou sobre compa�bilidade entre as bibliografias no
plano de ensino e PPC. E Julia citou que a básica deve ser igual, mas a complementar não. A par�r do
quinto período precisa organizar as bibliografias e Marcia disse que do quinto ela ajuda. Simone ajuda
com o sé�mo período. Jorge ajuda com o sexto período. E o Hélio ajudará no oitavo período. E ficou
definido que a Julia vai enviar ementas e bibliografias para cada um revisar e devolver pronto. E o
Ewerson ajudará com o Internato, pois ele é o coordenador do internato. Definição de nota/média
OSCE: E outra pauta foi a nota da média da OSCE, �nha sido definida pouca porcentagem de nota para
uma demanda grande para organização da OSCE. Jorge citou que se os alunos saem bem na OSCE é que a
OSCE deve cobrar mais ou os alunos se saem e que realmente deve valer mais. Julia disse que acha que a
OSCE deve ser inserida desde o primeiro período, pois é muito importante. Edlaine perguntou sobre a
a�vidade integradora poderia ser uma OSCE. Marcia achou pesado, mas que se pode pensar. Julia citou
que os alunos tem muitos conteúdos bons e que são cobrados só no terceiro período. Igor perguntou
sobre alteração do plano de ensino se será feito agora ou se será para o próximo semestre. Marcia
explicou que a nota ficaria OSCE 10% UBS 10% Caso Integrador 10% e 70% para o módulo. Julia explicou
que tem pouca porcentagem na parte que integra mais e que deveria valer mais e que no módulo dela é
feita média geométrica e não aritmé�ca. Ficou definido que vai solicitar a Mirelle para repassar sobre o
cálculo da média geométrica. E as porcentagens ficaram definidas a avaliação modular composta por
UBS, Caso Integrador e OSCE, ficou valendo 20% OSCE, 20% Caso integrador e 10% UBS e 50% para o
módulo. Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Presidente Jorge, declarou encerrada a reunião às 19:56hs
(dezenove horas e cinquenta e seis 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.
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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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 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 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 18:19, 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 Jorge Guilherme Emerick, Professora do Magistério
Superior, em 08/11/2020, às 20:39, 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 1352079 e
o código CRC 94978020.

Referência: Processo nº 23070.044904/2019-37 SEI nº 1352079

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
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

