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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 04/2021 - UAECISAU-REJ

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta e oito 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), Mariana
Bodini Angeloni (vice-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), Ludimila Paula Vaz Cardoso (membro do NDE), Michelle
Rocha Parise (membro do NDE), Pedro Vinícius Leite (membro do NDE), Rosane Gouveia Vilela Machado
(membro do NDE), Simone Caetano Morale de Oliveira (membro do NDE), Vinícius Gonçalves de Souza
(discente) e Marcela Costa de Almeida Silva (discente). 1. Informes: Julia iniciou informando que se
ausentaria da reunião as 18:20 devido a tratamento agendado e a Mariana subs�tuiria na condução da
reunião. Apresentou as duas novas par�cipantes membro do NDE, professoras Ludimila e Rosane, e disse
que a professora Luciana não poderá par�cipar do NDE devido ao choque que horários das reuniões com
seus compromissos prévios. Agradeceu a par�cipação delas e orientou sobre os horários e dias das
reuniões, que neste período de reestruturação do PPC, as reuniões estavam acontecendo em sua maioria
de forma quinzenal. Infomrou ainda que a professora Carla comunicou que a Universidade de Catalão
precisa de um professor na área de psicologia médica, e que é possível administra�vamente reaproveitar
o segundo colocado do concurso feito pelo curso de Medicina e isso será realizado. Ana Paula informou
sobre a demanda do oitavo período a respeito dos núcleos livres e a diferença do nosso calendário, a
PROGRAD respondeu que está elaborando um documento norma�vo e que nele será inserido algo para
solucionar o problema. Julia informou que o documento estava sendo discu�do no CONSUNI e que em
termos gerais atribui ao curso a autonomia de decisão nesses casos durante a pandemia e que em
situação extraordinária vai para a PROGRAD. O item seria discu�do. Juliete informou recebimento de e-
mail sobre a turma do 11º período solicitando um parecer do Curso, PROGRAD, CISAU e Reitoria a
respeito da antecipação da colação de grau, pois em maio eles concluem a carga horária exigida para isso.
Juliete disse que entende não caber ao curso este parecer, já que existe uma portaria da Reitoria
suspendendo a colação de grau antecipada dos cursos de saúde. Que isso foi permi�do enquanto durasse
o estado de calamidade e que seria até 31/12/2020. Porém, que em muitos pareceres de vários órgãos
mencionaram a piora da situação atual, mas que ainda não tem nada oficial de instância superior, como o
MEC, que permita essa antecipação. Juliete entende que ao curso cabe apenas enviar aos alunos esta
portaria de suspensão. Citou ainda que em conversa com a CAMEM foi falado que isso ainda geraria
bastante discussão. Todos concordaram. Juliete informou ainda que os alunos do nono período foram
vacinados. A aluna Marcela comentou que a UFCat aprovou esta semana a volta das aulas prá�cas
presenciais, mas ela não teve acesso ao documento para falar com asser�vidade, mas citou que sendo
uma supernova e caso realmente tenha aprovado (não tem certeza se foi aprovado em CONSUNI), a
situação seria equiparada à UFJ. Julia informou que mesmo aprovado em CONSUNI da UFCat, cada
universidade tem suas peculiaridades e que o CONSUNI UFJ foi categórico em não aprovar tal solicitação
nesse momento. Juliete achou oportuna a fala da Marcela e comentou que quando a UFCat foi retornar o
calendário acadêmico, entraram em contato com ela para saber sobre os procedimentos adotados e que
nesse caso, se eles aprovaram o retorno das prá�cas, a fala da Marcela vem ao encontro de que isso seja
um assunto que temos que voltar a pensar. Julia disse que concorda, mas que o CONSUNI da UFJ tem
discussões muito diferentes e que isso desgasta bastante e que ela está bastante desanimada sobre isso,
mas que devemos sim tentar. Vinicius comentou que o Centro Acadêmico enviou uma nota de
esclarecimento sobre o tema a ser enviada para os membros do CONSUNI, mas que ele não recebeu
nada. Marcela disse que diante de tudo isso, os alunos estão esclarecidos que o problema está na reitoria
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e não nas outras instâncias. Michelle informou ingresso no Comitê COVID e que se o curso �ver
demandas, agora tem um representante do curso. Explicou que ele organiza e planeja ações neste
período e que emitem pareceres sobre a possíveis situações que envolvam aglomeração, mas que ela
acha que nem tão cedo será possível aglomerar. Ana Paula informou também ingresso na Rede Brasileira
das Universidades Promotoras da Saúde e que se reúnem com outas ins�tuições sobre os projetos de
extensão por exemplo e outros. Juliete achou ó�ma no�cia, pois inclusive sobre as aulas prá�cas tem que
ter parecer desse comitê. 2. Reformulação do PPC: Julia ajustou o acesso de todos ao drive, devido a
migração dos e-mails. E informou que pensou em criar grupos de trabalho e apresentar o que já foi feito,
pois visualizando isso será possível organizar melhor. Mariana informou que fez reuniões com a psicologia
e psiquiatria sobre o módulo a ser inserido em todos os períodos e outra com o 5º período em que foram
feitas considerações sobre uma reformulação do PIESC, principalmente no 3º e 4º período. Julia falou que
é importante já definir as datas e cada atribuição. Agora vai ser sobre as ementas e que parte da equipe
pode ficar com isso e o restante auxilia em situações específicas. Mariana projetou o documento e Julia
explicou para as professoras novatas sobre como estão organizadas planilhas por cores, e que tem uma
coluna com a matriz atual e outra se refere a que deverá ser mudada para o PPC novo, sendo divididas
em carga horária prá�ca, teórica e total. Julia falou que a primeira modificação foi sobre a inserção da
Saúde Mental no módulo de Humanidades, sugestão dos professores Adriana, Fernando Meneguini e
Luciana, que já estão trabalhando nas ementas de primeiro a oitavo período. Nos primeiro e segundos
períodos mantém como era trabalhando psicologia, antropologia e estas questões e no terceito em
diante fica apenas para tratar de acompanhamento e questões de saúde mental e eles vão ar�cular as
ementas até o oitavo período. Falou ainda sobre modificações de módulo, que a gené�ca vai sair do
segundo período e ficar no primeiro e terceiro períodos. De forma geral a Semiologia não teve mudanças,
terá que mudar apenas ementas, inclusive a Rosane poderá ajudar nesta etapa para alinhar as
semiologias. A a�vidade integradora reduziu a quan�dade de horas. Terceiro e quarto períodos
man�veram mais ou menos a mesma estrutura. Mariana explicou que a farmacologia saiu do terceiro e
vai para o quarto período como básica e depois será transversal. Julia disse ainda Anestesiologia e TO
foram para o quinto período. Mariana informou que já fez reunião com os professores do quinto período.
Julia explicou que teve a inserção de um módulo separado, do quinto ao oitavo período, englobando
farmacologia, imagem e patologia médica e especial acompanhando os conteúdos de cada semestre. De
maneira geral foram essas mudanças e que alguns ajustes de carga horária ainda podem ser feitos.
Adriana falou que fez uma reunião relacionada ao oitavo período e que não teve grandes novidades
sobre o assunto, relatou que tem um pouco de dificuldade de raciocínio e insegurança sobre esta
organização das cargas horárias, por exemplo, onde pode mexer ou diminuir, ela percebe que a Marcia
transita bem sobre o tema, o que ajudou muito ela. Que tem interesse em ajudar e ser fluente nesse
assunto, mas que ela quer registrar que tem esta limitação. Julia falou que tudo pode ser construído em
conjunto e que a Marcia saiu temporariamente do NDE, mas se colocou à disposição para ajudar no PPC.
Adriana informou que pedirá ajuda para a Marcia e será de grande ajuda. Mariana explicou para o Pedro
que a numeração do módulo SAI ainda não foi ajustada, por isso está errada na planilha, então vai ficar
no sé�mo período, mas não com essa numeração. Pedro perguntou sobre a carga horária atual se
mudando de módulo isso é alterado também. Mariana falou que toda a carga horária do curso foi toda
reduzida, que na verdade não foi a mudança de módulo que reduziu, mas a necessidade de adequar
nossa carga horária que está no limite máximo permi�do, pois tanto o aumento como a redução estão
pra�camente fixos, devido às reuniões já realizadas sobre isso. O que pode ser feito é trocar talvez entre
os módulos do período, desde que todos os docentes do módulo concordem e que estamos no limite e
até ultrapassando um pouco a margem permi�da. Pedro relatou então que serão 180 horas totais no
módulo, sendo 60 horas para cada submódulo (pois são 3 no módulo), podendo ser 30 horas para prá�ca
e 30 para teórica. Julia e Mariana disseram que ele pode modificar isso dentro do módulo, junto com os
demais professores e não precisa ser exatamente assim, pois cada submódulo pode ter sua peculiaridade
e que a reunião sobre isso ainda não aconteceu. Vinicius explicou que quando os alunos sugeriram esta
carga horária neste módulo, pensaram em 90 horas para a nefrologia e o restante para geriatria e
medicina palia�va sob a perspec�va dos alunos. Mariana sugeriu apagar os dados da coluna de carga
horária prá�ca e teórica, pois será definida pelo módulo. Julia concordou em manter apenas os dados da
coluna da matriz atual e a de carga horária total. Juliete reforçou que no módulo dela, os professores
dividem a carga horária metade para obstetrícia e metade para pediatria e que cada um define sua carga
horária correspondente. Comentou ainda que seria importante agilizar o andamento o PPC, pois será
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importante no momento de transição da coordenação. Ana Paula pediu que ela e Michelle ficassem fora
da discussão do PPC neste momento, pois estarão cuidando dos trâmites do reconhecimento do curso.
Mariana explicou que não tem problema, pois a Ludimila vai ajudar na parte básica e a Rosane na parte
clínica e Márcia se dispôs a ajudar também, então é só definir. Julia falou que apenas a par�cipação
dentro do módulo que são docentes. Ana Paula falou que par�ciparão como docentes e não como
membros do NDE. Julia falou que tentou fazer a reunião do primeiro e segundo período, mas não
conseguiu. Mariana falou então que agora serão feitas reuniões do sexto em diante que ainda não foram
realizadas. Julia explicou que o quinto fez reunião sobre carga horária, mas ainda falta sobre ementas.
Mariana falou que sobre isso, os professores podem fazer e enviar e Julia disse que podem par�cipar
apoiando na parte pedagógica, pois tem ementa que tem de ser ajustada tanto dentro do período e entre
os períodos. Mariana reforçou que quando os professores enviarem todas as ementas será possível
iden�ficar problemas de repe�ção de conteúdo, por exemplo. Julia disse que pediu aos alunos que
fizessem esse trabalho de iden�ficar repe�ções nas ementas. Então quando este documento �ver pronto,
o NDE pode analisar antes de discu�r com o módulo. E não apenas sobre os planos de ensino como o
Vinicius perguntou, mas também como está sendo abordado no módulo, como os exemplos dados de um
conteúdo sendo tratado em 3 módulos diferentes. Ela falou que vai solicitar tudo e colocar no drive para
que seja possível fazer este trabalho e depois reunir com os professores. Julia falou que a ideia é enviar e-
mail para os professores pedindo que discutam as ementas e façam as modificações necessárias,
enquanto isso será feito esse trabalho de iden�ficar a repe�ção para discussão posterior junto com o que
foi observado. Rosane perguntou sobre a carga horária final do curso e quanto reduziu. Juliete e Mariana
explicaram que deveria ser 7.200, mas que após reuniões com a PROGRAD, foi permi�do ficar com 7.838.
Rosane perguntou se foi alterada carga horária da semiologia. Mariana explicou que não, que foi
preferido reduzir da parte básica do que da semiologia, mas que foram vistos alguns pontos a serem
modificados nas ementas. Rosane perguntou sobre a alteração da A�vidade Integradora e Mariana
explicou que a carga horária diminuiu porque ficou definido a carga horária ser dada por encontro e não
total como era feito antes. Rosane perguntou ainda sobre a alteração da farmacologia e Mariana explicou
que agora ela foi dividida em básica no quarto período e avança num submódulo transversal do quinto ao
oitavo período, de acordo com o conteúdo visto nos respec�vos períodos, e exemplificou que se um
módulo aborda cardiologia, serão vistos os medicamentos aplicados a este tema. Rosane perguntou
ainda sobre como a farmacologia entraria na reumatologia, por exemplo. Mariana explicou que ela não
entra no módulo da especialidade, mas sim em um módulo separado e que dentro dele tem 3
submódulos abrangendo farmacologia aplicada, imagem e patologia médica. Semelhante ao que era feito
com o caso integrador, mas sem entrar no módulo da especialidade. Rosane perguntou ainda sobre a
repe�ção dos conteúdos nos módulos, citou exemplo da osteoporose que pode ser trabalhada na
reumatologia, ortopedia, endocrinologia e ginecologia e como neste caso, ela sugeriu reuniões em grupo
para alinhar, pois usando a osteoporose de exemplo, o tema é muito importante para ser tratado em
apenas um módulo, mas também não precisa ser tratado seis vezes. Então a sugestão é juntar a
especialidades para discu�r, pois as visões são diferentes. Rosane sugeriu ainda verificar mais a fundo os
módulos e carga horária do sexto e sé�mo, pois a atual turma dela está adiantando um módulo do
sé�mo período para o sexto, pois querem amenizar o período seguinte. Mariana explicou que a
demandas dessas alterações já foram feitas inclusive pelos alunos, mas que isso pode ser discu�do, se
necessário. Vinicius explicou que depende da dinâmica de cada período, e citou a turma dele que, o
sé�mo período on-line foi mais tranquilo que o sexto presencial, então depende muito. Rosane
perguntou sobre a saúde mental e Mariana explicou que será até o oitavo, sendo uma hora aula semanal.
Sobre a imagem Rosane perguntou onde vai ficar e se terá uma imagem básica. Vinicius considerou a
sugestão relevante. Rosane achou que poderia ter uma básica como a farmacologia. Rosane afirmou ter
várias sugestões para semiologia, mas que isso pode ser discu�do em outro momento. Michelle falou
que a imagem básica poderia ficar junto com a farmacologia, concordando com a Rosane com uma carga
horária pequena, mas atenderia a essa necessidade. Perguntou se será previsto no PPC a parte on-line.
Julia explicou que em todo PPC pode ser atribuído uma porcentagem de horas para EaD, e que no caso da
imagem poderia ser ú�l. Rosane falou que outras ins�tuições depois dessa pandemia estão reformulando
os PPCs para manterem híbridos e que nós temos que pensar nisso. Pois depois desse período muita
coisa terá que ser ajustada ao remoto, pois a ideia é deixar para o presencial aquilo que realmente não
tem jeito. Julia sugeriu que pode ver com a PROGRAD se isso pode ser incluído sem ser carga horária de
EaD, mas como previsão na carga horária comum mesmo. Michelle disse que poderia ver sim uma parte
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remota da imagem junto com a farmacologia e sugeriu também que as reuniões realizadas com os
períodos �vesses professores do NDE que não fossem do módulo específico para evitar desconforto
como o que ela passou nas alterações da farmacologia. Que a ideia é melhorar o módulo para o
aprendizado dos alunos, mas que ela não gostou pela forma que foi abordada pelos docentes do módulo
em relação a isso e talvez com professores do NDE fora do módulo isso fosse amenizado. Mariana citou
inclusive que nas reuniões que ela par�cipou e levou essa sugestão de alteração da farmacologia para o
ciclo clínico e foi muito bem visto aceitado pelos professores médicos que tem uma noção ampla do que
seja um curso de medicina. Ressaltou ainda que o obje�vo do curso é formar médicos com qualidade e
que para isso as mudanças devem ser feitas e é normal gerar desconforto, mas necessário para melhorar.
Rosane perguntou se foi incluído ou se tem algum módulo que abranja laboratório básico. Marian
explicou que não tem, mas que tem feito isso no básico. Rosane acha relevante que tenha, pois na
reumatologia ela percebe que eles têm muita dificuldade. Juliete falou que é relevante a sugestão, mas
que nesse momento é muito di�cil aumentar uma disciplina. O que pode ser feito é falar com os
professores da área básica e explicar sobre o �po de exame a ser estudado, por exemplo. Falou que
considera que neste momento não é relevante pensar sobre ensino híbrido, ela que pode ser atribuída a
carga horária permi�da para Ead e que não cabe ao curso agora tratar disso. Sobre a imagem ela citou
que o professor ainda não saiu por estarmos em ensino remoto, pois ele queria a carga horária dele
cedida toda para UFG Goiânia, mas que ela não autorizou e o mesmo disse já �nha afirmado que sairia
anteriormente, mas que por enquanto permanece. Explicou ainda para a professora Rosane que as cargas
horárias de módulos diminuídas foram devido ao ajuste de todos os módulos para 18 semanas e que
antes �nham configurações diferentes. No caso dela mesmo, o módulo foi de 160 para 144 horas e que
isso pode ter acontecido em muitos módulos, inclusive na semiologia. Juliete reforçou ainda que a visão
dos professores da área básica, como é o caso da Mariana e Michelle amadureceu bastante dentro do
curso ao longo dos anos e que infelizmente alguns professores não alcançaram isso ainda. Ludimila falou
que sobre a medicina laboratorial, no início do curso ficou definida que seria abordado de acordo com a
especialidade, porém o módulo dela que trata de saúde e doença percebeu essa deficiência desde o
início e que ela trouxe a ideia de tratar do tema dentro do módulo e a par�r da turma 5 começaram a por
em prá�ca de maneira inicial. Explicou como faz no módulo dela em relação aos exames. Reforçou que
concorda com a Juliete que não é possível criar uma disciplina sobre isso, mas o módulo dela por
exemplo já tenta fazer, mesmo sem fazer parte do conteúdo deles e considera muito importante o
feedback dos médicos como a Rosane fez, para que elas saibam adaptar o conteúdo para auxiliar o aluno
na interpretação dos exames e no entendimento de como são feitos. Esteban disse que sobre o novo
módulo criado de saúde, bem-estar e autocuidado, sendo 1 hora prá�ca por semana é muito pouco, se
poderia ser alocado em 9 semanas por 2 horas ou 6 semanas com mais horas para ter mais tempo para
trabalhar. Mariana informou que a escolha em relação a isso foi dos professores do módulo em reunião e
que eles têm inclusive formas interessantes de aplicar as a�vidades. Esteban falou ainda sobre a
repe�ção dos temas nos módulos que tem de observar os obje�vos, pois às vezes o �tulo é o mesmo,
mas abordagem é diferente em cada módulo. Mariana explicou que não é neste sen�do, mas sim em
repe�ções no mesmo período. Mariana explicou então que ela e Julia farão a disponibilização dos planos
para os alunos iden�ficarem sobre as repe�ções e depois distribuir aos professores respec�vos para as
alterações necessárias e depois disso fazer as reuniões. Todos concordaram. Esteban falou que é
importante valorizar a opinião dos alunos sobre o que eles recebem de ensino. Michelle falou sobre a
inserção de Libras no Curso que é importante e uma demanda dos alunos também que sentem a
necessidade. Ela perguntou à PROGRAD se daria para incluir como extensão e não a�ngiria a carga
horária e também não dependeria do professor de Libras da UFJ que é apenas um para todos os cursos,
pois poderia chamar alguém externo. Que seria importante deixar isso mais claro no PPC. Marcela
sugeriu como NL com um recorte temá�co para a saúde e citou também que o índice de prioridade
ajudaria os alunos que precisam fazer, e reforçou também a importância do debate sobre isso. Mariana
falou que nada impede de ofertar como NL e também colocar como extensão, pois a carga horária de
extensão é grande. Marcela disse que o NL seria enquanto o PPC não fica pronto e também para resolver
o problema dos alunos que precisam fazer. Michelle disse que acha que não seria viável, pois o professor
não daria conta de atender, pois agora o apoio do NAI não tem mais. Mariana falou que vai anotar como
um ponto a ser colocado e discu�do sobre a extensão, pois ela não sabe ainda como será colocado isso
no PPC, mas que poderia deixar previsto algumas ações acrescentando isso. Marcela sugeriu colocar
sobre inclusão e Mariana concordou. 4. Outros assuntos: Michelle perguntou sobre a situação de um
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docente do módulo que não consegue ser liberado pra dar aula no horário e queria dar aula num horário
posterior e quando terminar o horário dos alunos assis�rem e ele con�nua dando a aula gravada para
assis�rem depois, se isso é possível, ou se tem um mínimo de aula síncrona e assíncrona e também sobre
a presença. Ana Paula explicou que a norma�va permite isso e que não tem mínimo e que a presença
pode ser feita no momento síncrona. Michelle ficou de ver os detalhes sobre o caso e ver com Ana sobre
uma solução. A reunião encerrou-se às dezenove horas e trinta e oito 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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2262816 e
o código CRC 29DE28BD.
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