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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ NDE 05.2016/2020

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis às dezoito horas e vinte e quatro
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, Ewerson Jacobini Lo�e, Fernando Paranaíba Filgueira, Hélio Ranes de Menezes Filho, Júlia de
Miranda Moraes, Luiz Carlos Bandeira, Marcia Carolina Mazzaro, Nubia de Souza Lobato, Simone Caetano
Morale de Oliveira, Verônica Clemente Ferreira, o discente Wallace Antunes Damásio do Nascimento e a
técnico-administra�vo Cinthia Alencar Pacheco. Marcia iniciou a reunião apresentando jus�fica�va de
ausência da professora Rosane, a primeira pauta foi sobre a organização das cargas horárias dos módulos
iniciando no primeiro período, depois para o segundo período. Marcia explicou sobre a metodologia da
divisão a todos e cada um teve a oportunidade de manifestar sua opinião, sendo que a divisão deve
obedecer ao estabelecido no curso. Edlaine explicou sobre a carga horária opta�va que deve ter o horário
previsto para que o aluno possa cumprir. Fernando disse que carga opta�va não está inclusa no módulo.
Fernando sugeriu que a carga horária para núcleo livre seja feita com carga horária mínima de 80hs com
um total de 160 horas. Fernando colocou que o plano de ensino não está sendo executado. Jorge
ponderou que anestesiologia deveria estar mais pra frente, e que o NDE deve decidir como direcionar.
Wallace falou sobre os conteúdos que estão sendo aplicados. Fernando falou que o professor deve ser
orientado a fazer o plano de ensino. Bandeira perguntou sobre o trabalho de curso foi excluído e Hélio
respondeu que foi votada a exclusão em colegiado. O terceiro período con�nuou como está, assim como
quarto e quinto período. Finalização das planilhas dos módulos do PPC: Foi explicado sobre a diferença
entre a ementa constada no PPC e o plano de ensino de como o professor deve dar aula. Julia explicou
que a ementa consta o que deve ter tudo no PPC agora o plano de ensino o professor decide como vai
dar respeitando a ementa do PPC. Julia explicou que patologia está fora de lugar. Wallace perguntou onde
está a disciplina de imagenologia e Ewerson respondeu que não tem, ainda está sendo discu�do onde
será colocada. Ewerson ressaltou que não adianta ofertar uma disciplina que não será dada efe�vamente.
Todos os módulos ficaram com 80 horas teóricas e 80 prá�cas. Gastro foi para o módulo de Saúde do
Adulto e Idoso IV, pois antes estava no módulo de Saúde do Adulto e do Idoso I. No sexto período, Saúde
da Mulher virou Saúde do Adulto e do Idoso VII que ficou com medicina do trabalho, o�almologia e
otorrino e o módulo de Saúde do Adulto e do Idoso VIII ficou com urgência e emergência. No sé�mo
período ficaram neuro 1 ficou com psiquiatria 1, geriatria e medicina palia�va, ginecologia e pediatria 1.
Organização das a�vidades do NDE para 2017: Jorge falou que terá uma reunião por mês para o NDE e
quer decidir as demandas. Bandeira falou sobre propostas de projetos para realizar na UFG. No oitavo
período entraram libras e medicina intensiva. Ficou decidido que dia 11 de janeiro de 2017 acontecerá a
próxima reunião e as próximas serão nas segundas quartas-feiras de cada mês. Não havendo nada mais a
tratar, o Sr. Presidente Jorge, declarou encerrada a reunião às 20:15hs (vinte horas e quinze 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 19:54, 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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