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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 05/2021 - UAECISAU-REJ

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e quarenta e um
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), e Marcela Costa de Almeida Silva (discente). Ausências: Simone Caetano
Morale de Oliveira (membro do NDE). 1. Informes: Foi informado de que os alunos poderão cursar os NL
que concomitante nos dois semestres 2020.2 e 2021.1, que foi conversado com a PROGRAD e precisou
passar em aprovação. Mas com essa autorização, o problema será resolvido. 2. Aprovação das Atas
nº17/2020, nº 1,2 e 3/2021: Julia passou a aprovação das atas. Esteban ficou de enviar arquivo com
alterações de língua portuguesa para correção, mas quanto ao conteúdo todas foram aprovadas. Houve
uma abstenção. 3. Calendário 2021.1 e 2021.2 do Curso de Medicina: Ana Paula projetou o documento
com as informações e explicou que foi apresentada uma proposta de calendário de que as aulas
começariam na segunda semana de setembro, mas como houve algumas mudanças nas propostas
anteriores, sugeriu-se que o curso de medicina �vesse o calendário próximo, sem tanta diferença.
Ressaltou que ficaremos um tempo parado, pois as aulas terminam em 31 de julho com retorno apenas
em outubro. Ponderou que mesmo parecendo muito tempo parado, entre retornar antes desta data de
forma remota e retornar em outubro de forma híbrida, a segunda opção é mais vantajosa para o curso,
pois a UFJ terá mais tempo para o planejamento. A proposta a ser aprovada é de que o curso retorne em
11 de outubro de 2021, terá o recesso do dia de 19 de dezembro de 2021 a 9 de janeiro de 2022 e
encerraria no dia 26 de fevereiro de 2022 enquanto os outros cursos vão iniciar em 18 de outubro de
2021 e finalizar no dia 12 de março de 2022. A diferença seria apenas em relação as 18 semanas. Em
relação a 2021.2 o curso de medicina começaria no dia 21 de março de 2022 e encerraria dia
22/07/2022, encerrando com os demais cursos. Ressaltou que acredita que o NDE terá sempre que
analisar estas datas do calendário. A Cris�ane da PROGRAD concordou e que deve ser aprovado em NDE.
O do internato será man�do o que foi definido em reunião para rodar sem interrupção. Julia sugeriu
começar uma semana antes em outubro e aumentar uma semana de descanso em janeiro. Pois, apesar
da interrupção ser ruim de qualquer forma, com menos tempo de recesso ainda volta muito cansado em
janeiro. Esteban concordou, demonstrou estranheza em relação as datas, principalmente porque era
melhor começar duas semanas antes dos outros cursos e terminar todos juntos. Ana explicou que fez a
proposta para que todos decidissem juntos. Juliete concordou também que poderia ser a opção de
começar dia 04/10/21 e retorna dia 16/01/22. Foi feita a conferência em relação a quan�dade de dias
le�vos da semana, pois deve-se ter 18 dias le�vos da semana em todos. Após a contagem e orientação da
Cris�ane (ob�da em ligação com a professora Juliete durante a reunião) que na pandemia pode ser 18
semanas corridas, ficou decidido para 2021.1 iniciar em 11/10/21, com recesso entre 19/12/21 a
16/01/22, e finalização em 12/03/22. Porém, ao escolher as datas para 2021.2, todos notaram que o
intervalo entre os dois semestres seria de apenas 9 dias. Ana explicou que raciocínio inicial de retornar
antes em janeiro foi pensando neste intervalo de recesso, por isso ela sugeriu as datas anteriores. Com a
nova informação foi feita nova contagem para ajustar o intervalo e definiu-se manter o início em
04/10/21, com intervalo entre 19/12/21 a 10/01/22 e finalização em 26/02/22. Pois assim, o intervalo
para o início do novo semestre será maior. Esteban ques�onou sobre início e término próximo ao
calendário dos demais cursos, pois isso fica confuso, sendo que nem começamos, nem terminamos junto
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com eles. Julia explicou que isso é devido a uma resolução publicada pela universidade em 2019 que
impede qualquer curso de terminar depois do calendário da universidade, então podemos terminar antes
deles. Ana explicou que se deve a dificuldades burocrá�cas relacionadas às matrículas, NL e outros.
Assim, ficou definido que 2021.2 iniciará em 21/03/22 e encerrará junto com os demais cursos em
22/07/2022. 4. Solicitação de redistribuição - Processo SEI 23070.022730/2021-76: Ana compar�lhou o
processo e explicou que a Juliete recebeu uma carta do professor que mora em Uberaba e é professor na
Universidade Federal do Amapá. A área dele abrange saúde cole�va e epidemiologia e ele é
fisioterapeuta e trabalha com saúde do idoso. Assim, foi aberto o processo pedindo a transferência dele
para o curso de Medicina e em contrapar�da o curso tem que fornecer uma vaga, que seria a oriunda da
exoneração da professora Edlaine. Assim, o curso tem que analisar o perfil do professor e decidir se é
favorável ou não ao pedido. Caso seja emi�da uma cer�dão de ata com parecer favorável, será aprovada
na Unidade para posterior parecer final se o professor pode vir ou não. Juliete disse que achou
interessante a proposta devido a área de formação da Edlaine e é mais afim com o interesse do curso. Ele
é fisioterapeuta e pode atuar nos PIESCs e também na saúde do adulto e do idoso e seria muito vantajoso
para o curso. A preocupação é que mesmo com o concurso em andamento, esse trâmite será mais
rápido, principalmente devido ao retorno das prá�cas, onde teremos menos professores. Então além de
ganharmos em tempo, a formação dele é bastante relevante, pois tem bastante opção de atuar. Ana falou
com a Aridiane que é do módulo que o professor atuaria e ela concordou. Foi analisado o currículo do
professor e Julia ponderou que caso haja alguma conversa com o professor seria bom consultar o RH para
ver como proceder, para fazer da forma mais correta possível. Juliete explicou que não vai falar com ele.
Rosane perguntou se essa pessoa deve ser do mesmo perfil da Edlaine. E Julia respondeu que sim,
mesma área e regime de trabalho. Rosane ponderou que seria interessante trazer um médico devido a
deficiência do curso que poderia atuar em várias áreas. Ana falou que o curso tem 6 vagas pendentes de
médicos a serem preenchidas e temos muita dificuldade em preenchê-las. Julia explicou como foi o
processo para manter esse perfil e área, considerando todas as necessidades do curso. Michelle
perguntou se é possível conversar com a coordenação dele e Julia disse que caso seja feito isso, seria bom
pedir orientação ao departamento de RH. Esteban considerou que isso também não seria defini�vo, pois
tem muitas coisas a se considerar e dependendo para quem pergunta a informação, não é certeza que
seja confiável. Julia ponderou que a preocupação dela é fazer tudo da melhor maneira, para evitar
problemas jurídicos futuros, pois hoje está muito complicado. Ludimila falou que seria bom conversar
com quem vai trabalhar como ele para analisar a atuação acadêmica dele e ver se é compa�vel com a
necessidade. Pois as vezes, desiste do profissional e o concurso é uma loteria, não se sabe ao certo se vai
aparecer um candidato com perfil semelhante e terá se perdido uma oportunidade. Michelle falou que
seria bom verificar se ele tem algum processo, �po PAD, correndo ou analisar mais a fundo, pois ela
imaginou por exemplo, um enfermeiro para essa vaga que teria um perfil e perguntou se teria que decidir
hoje. Juliete considerou que sim, importante decidir logo e dar andamento. Adriana considerou que
mesmo se ligasse ou fosse obter outras informações, isso não mudaria muita coisa, que é relevante o fato
dele se oferecer para vir. Ponderou que é importante sim pesquisar, mas que se ele se encaixar, como ele
tempo perfil adequado, seria vantajoso tê-lo no curso do que não ter ninguém. Não que qualquer
profissional serviria, mas mesmo ele não sendo o profissional que desejaríamos, como o caso de um
enfermeiro, mas tem currículo e atuação adequados, então poderia ser aproveitado, já que ele quer vir.
Julia disse que é importante analisar friamente mesmo, o documento e tudo apresentado, inclusive sobre
a opinião de quem vai trabalhar diretamente com ele, pois não tem como saber como é a professor em
termos pessoais em nenhum �po de processo, seja concurso ou redistribuição. Ana explicou novamente
que falou com as professoras Aridiane e Ana Amélia e elas foram favoráveis a vinda dele, inclusive com
planejamento de onde poderia atuar. Juliete disse como coordenadora que tem olhar como um todo
também concorda. Michelle falou que é importante fundamentar bem sobre o que foi analisado a
atuação dele. Após as ponderações e discussões de todos foi colocado em votação e foram 8 votos
favoráveis e 2 abstenções. Julia ficou de colocar a cer�dão de ata no SEI com a fundamentação adequada.
5. Documento enviado pela Turma 11 do curso de Medicina, referente ao andamento do submódulo
Fisiologia II do módulo CHS-2: Juliete falou sobre o problema do professor de fisiologia que foi
apresentada a carta dos alunos em reunião anterior e foi feita uma conversa com o professor Fernando e
ele admi�u que realmente alguns fatos aconteceram e que temos uma decisão a tomar, pois a turma que
apresentou o documento terá aulas com ele e manifestaram insa�sfação quanto a isso. Os alunos
receberam um e-mail do professor admi�ndo os problemas, mas que será um bom semestre. Mas a
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opinião dos alunos é não ter aula com ele. Juliete relatou que na reunião, comentou com o professor
Fernando que ficaria um clima ruim com a turma e que seria ideal que ele não desse aula para esta turma
e con�nuar nas seguintes. Mas ele relatou que não ficaria desconfortável, que daria aula tranquilamente.
Juliete então falou que os alunos não pensam assim, pois eles se sentem desconfortáveis tendo aula com
ele. Juliete acha que o ideal seria a Nubia assumir essas aulas e o Fernando con�nua no próximo. É sobre
isso que teria que ser decidido. Ana complementou que além do clima ruim, o professor expôs em outra
turma, o que aconteceu, e que não seria necessário este �po de a�tude. Ana falou ainda que a a�tude da
turma que enviou o documento foi muito madura, relataram de forma correta e se dirigiram ao curso
para que fosse resolvido, pois esse não é um problema novo. É importante não inibir os alunos de
fazerem isso, pois ajuda o curso a crescer. Daí a importância de decidir e ver como isso seria comunicado
ao professor e também à professora que vai assumir também. Julia falou que realmente isso é um
problema real, não se pode desvalorizar os relatos dos alunos, mas tem alguns pontos a analisar, por
exemplo, ao fazer isso significa que toda vez que isso acontecer, um outro docente tem que assumir a
turma, ou será uma troca, enfim, o professor que faz algo errado pode usar isso também e em
contrapar�da, os alunos que �verem algum problema com professor usará isso para pedir trocas futuras
em outros módulos. Então tem que pensar de forma fundamentada em como agir em relação a essa
troca, para que não seja prejudicial para as docentes que vão assumir. Michele explicou que o conteúdo
do Fernando no módulo acontece de forma alternada com a Núbia no quarto período. Então teria que
ver com ela, se aceitaria ficar dois semestres seguidos com o conteúdo e o Fernando com dois semestres
seguidos depois. Ponderou também que tudo pode mudar devido a reformulação do PPC. Michelle
concorda que tem que ser tudo bem realizado, pois o docente também pode se sen�r tolhido do seu
direito de dar aula, sendo que manifestou que daria aula sem problemas, senão pode parecer algum �po
de perseguição do NDE em relação a ele. Juliete falou que já que seria possível, ela considera a melhor
decisão, pois algo diferente disso poderia resultar num processo contra o professor ou algo que saísse do
curso para outras instâncias, o que não seria bom. Ela afirmou que percebeu que mexeu bastante com o
professor a situação toda e ele se mostrou muito disposto a agir diferente. Michelle falou que além de
professor no módulo, ele coordena também, o que poderia ser um complicador. Esteban disse que seria
muito complicado para a Núbia assumir as aulas e ainda coordenar o módulo. Essa é uma situação
complicada. Ana sugeriu conversarem com Núbia e Fernando, apresentar o problema e a solução
encontrada pela coordenação da troca entre eles e também sobre coordenar o módulo e caso não
concordem, então os trâmites correriam normalmente da forma que ocorrerem por parte dos alunos.
Julia disse que além, disso, após conversar com eles, conversar também com a turma para ver a opinião
deles diante de tudo. Esteban concordou, ressaltou apenas que uma conversa com a turma não é
decisiva, mas é importante. Michelle disse que assume a AI, para ajudar ou entra em conjunto com o
Fernando, caso ele tenha algum problema devido à carga horária no SICAD. Após algumas discussões e
ponderações, ficou encaminhado marcar uma reunião entre os professores do módulo para resolver
sobre isso e caso haja resistência ou não concordância, fica a cargo de outras instâncias. Será tratado na
próxima reunião do NDE. 6. Outros assuntos: Marcela falou de reunião com o vereador local com
demanda sobre a vacinação e retorno das aulas prá�cas presenciais. Ele foi recep�vo e vai tentar ajudar.
Rosane falou que é importante buscar informações sobre as vacinas e tentar oficiar junto a prefeitura
para tentar conseguir. Juliete explicou que isso sempre é feito, mas que depende da reitoria. Vinicius
completou que o vereador vai enviar um o�cio via gabinete para reitoria, solicitou o contexto de outras
ins�tuições para ajudar. Rosane disse que é importante juntar tudo para tentar ajudar. Ficou definido ver
um processo via SEI. A reunião encerrou-se às dezenove horas e quarenta e seis 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 Pedro Vinicius Leite De Sousa, Professor do Magistério
Superior, em 06/08/2021, às 14:00, 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 06/08/2021, às 14:35, 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 09/08/2021, às 10:27, 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 Ludimila Paula Vaz Cardoso, Professor do Magistério
Superior, em 13/08/2021, às 11:15, 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 17/08/2021, às 10:47, 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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