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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 12/2020 - UAECISAU-REJ

No dia dois do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas, via videoconferência,
reuniram-se os integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Medicina da Regional
Jataí. Es�veram presentes os professores: Júlia de Miranda Moraes (presidente do NDE), Juliete Teresinha
Silva (coordenadora do curso), Ana Paula da Silva Perez (vice coordenadora do curso), Adriana Queiroz
Arantes Rocha (membro do NDE), Esteban Nicolas Lorenzon (membro do NDE), Fábio Morato de Oliveira
(membro do NDE), Márcia Carolina Mazzaro (membro do NDE), Michelle Rocha Parise (membro do
NDE), Pedro Vinícius Leite de Sousa (membro do NDE), Simone Caetano Morale de Oliveira (membro do
NDE), além de Glydson Peres e Pires (Secretário Administra�vo) e Thalia Rissa Silva (representantes do
Centro Acadêmicos do curso de Medicina - CAMEJ). Ausência: Vinicius Quin�liano Mou�nho Nogueira
(coordenador do Internato). Pautas: 1) Informes: A professora Júlia deu início à reunião mencionando
não ter informes por parte dela. A professora Márcia pediu a palavra e relatou que o curso teria
disponível cinco vagas do internato no Hugol em Goiânia, atualmente emprestadas para UFG - Goiânia.
Contudo, foi procurada pela Patrícia, secretária do professor Alexandre (Coordenador do internato do
Hospital das Clínicas -HC/UFG-Goiânia), com interesse de saber qual a demanda referente a este assunto,
se o curso iria u�lizar as cinco vagas ou se teria o interesse de trocar por outras cinco vagas no HC, pois
estariam disponíveis vagas em emergência e clínica cirúrgica. Porém, a professora Juliete falou que
enviou um e-mail para o professor Alexandre, e informou ter um áudio dele, falando que não �nham
disponibilidade de vagas para clínica cirúrgica e saúde mental, tendo como disponibilidade vagas em
ginecologia. A professora Juliete e o secretário acadêmico Marco Túlio, entraram em contato com o
professor Vinicius por e-mail, solicitando onze vagas, todas com datas de início. A professora Juliete
concluiu, dizendo estar em contato com Alexandre. A professora Márcia voltou a falar sobre os informes
das vagas, dizendo que a Patrícia precisaria 
saber qual o ramo da cirúrgica estão precisando. A professora Juliete informou que verificaria com o
professor Vinicius a respeito das vagas de cirurgias. A professora Ana Paula informou que recebeu um
o�cio por e-mail do MEC, dizendo que, os cursos de Medicina que não possuem hospital próprio, irá
receber a quan�a de R$ 9.000,00 por aluno, correspondendo aos alunos do quinto e sexto ano do curso
de Medicina, esta verba será gasta na adesão de materiais de consumo, para atender as a�vidades doa
cenários de prá�ca. Complementou que a planilha foi elaborada por técnicos do laboratório de
habilidades e pelo secretário administra�vo do curso e que já foi enviada para o MEC. A professora Ana
Paula agradeceu a todos envolvidos e relatou que o montante gerado para adesão será de R$ 747.000,00.
Pautas: 2) Aprovação de documentos: Foi re�rado de pauta a aprovação da Ata nº 01/2020 e aprovação
do Plano de A�vidades do NDE (2019-2022). A Professora Júlia preferiu suspender as duas pautas, pois os
arquivos ainda estavam incompletos. Sobre a aprovação da Ata nº 01/2020, falou da importância de
deixar para ser aprovado quando as demais atas es�verem prontas. 2) Aprovação dos Manuais dos
Laboratórios do prédio de medicina: A professora Ana Paula informou que os manuais foram feitos pelos
técnicos responsáveis de cada laboratório, pois são documentos necessários para a etapa de
reconhecimento do curso de medicina, mencionou a necessidade de aprovação tanto no NDE quanto no
Colegiado, na intenção de colocar no site do curso de 
forma geral. O professor Esteban comentou o mo�vo de o laboratório mul�disciplinar ter este nome, pois
atendem nas disciplinas de microbiologia e parasitologia, a professora Ana Paula respondeu que além
dessas disciplinas são u�lizadas para outras finalidades. Os documentos foram aprovados por
unanimidade. 3) Aprovação do Relatório de Adequação Bibliográfica do PPC de Medicina: O professor
Fábio começou relatando que o servidor da biblioteca, havia falado da necessidade da atualização
bibliográfica do PPC, porém, no ano passado, quando foi enviado o PPC para a COGRAD, não havia
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conhecimento de que era necessário fazer a atualização bibliográfica. Então, foi enviado o PPC para
biblioteca, onde foi verificado as referências que estão no PPC, e perceberam que muitas referências que
foram colocadas, não estavam disponíveis na biblioteca e nem no mercado para aquisição. O professor
Fábio mencionou que teve apenas dois dias para arrumar o documento, no qual o servidor da biblioteca
sugeriu fazer uma adequação de equivalência, do que teria disponível no mercado. Foram feitos esses
processos para que o PPC fosse aprovado. O professor Fábio mencionou a importância das escolhas das
referências na reformulação do PPC, pois cada professor deverá verificar se as referências estão
disponíveis na biblioteca central ou no mercado comercial. A professora Márcia falou que as adequações
das referências do PPC foram feitas mediante as solicitações enviadas pelos servidores da Biblioteca. A
professora Júlia solicitou ao secretário administra�vo Glydson que fizesse um relatório dos e-mails
trocados com os servidores da Biblioteca para fazerem uma análise dos trâmites. Perguntou a todos, se
alguém tem alguma objeção quanto ao documento, como não houve, foi aprovado por unanimidade. 4)
Documentos relacionados ao reconhecimento do curso: Matriz de competência e representação gráfica
do perfil do egresso: Professora Michelle comentou que a comissão de reconhecimento do curso, está
com sobrecarga de trabalho muito grande, pois estão fazendo levantamento de muitos documentos, e
mencionou que a comissão, no final do mês, irá apresentar um documento relatando tudo o que foi
possível fazer. Alega ser desumano uma comissão com poucas pessoas fazendo um trabalho tão extenso.
Sugeriu a importância da distribuição da elaboração do restante dos documentos de reconhecimento de
curso, com os demais servidores do curso. A professora Michelle informou, que não será mais a
presidente da comissão e que está tendo problemas de saúde pela sobrecarga de trabalho. A professora
Juliete perguntou se havia possibilidade de delegar funções para distribuir tarefas para outros servidores.
Michelle afirmou que o pedido tem que vir da coordenação para ter efe�vidade. Juliete mencionou que
irá enviar um e-mail para todos os professores, solicitando a divisão do restante dos documentos que
faltam. A professora Juliete relatou que devido o curso não ter uma secretária muito atuante, não
consegue dar o suporte necessário para enfrentar os problemas existentes. A professora Júlia explicou a
forma de ser fazer a representação gráfica do perfil do egresso do curso de medicina e a professora
Michelle disse ter modelos que podem ajudar na montagem de tal documento, e a professora Márcia se
pron�ficou a fazê-lo. A professora Júlia projetou um exemplo de matriz de competência a ser repassado
para os demais professores para uma elaboração prévia do documento. A professora Ana Paula menciona
a importância de falar com a professora Núbia para pedir orientações. 5) Retorno do Calendário
Acadêmico 2020-1 para o curso de medicina: A professora Juliete informou que houve uma reunião com
a Kamila, Pró-reitora de graduação, para sanarem as dúvidas de quando as aulas poderiam ser
retomadas. Ela aconselhou a retornar o calendário acadêmico após a chamada pública. Mencionou que,
no dia seguinte a Kamila teria uma reunião com a coordenadora do CGA para definição da data da
chamada pública. A professora Juliete falou para Kamila, sobre a carga horária de prá�ca do curso ser
muito grande, e ao mesmo tempo sugeriu antecipar toda carga horária teórica, até o cenário mudar, para
ver depois como fazer com a carga horária prá�ca. A professora Juliete mencionou que, no seu
entendimento, a portaria nº 544 permite a possibilidade de ser aproveitado 10% para aulas teóricas do
internato no período de ensino remoto. Júlia mencionou a importância de adiantar o conteúdo teórico
por não saber, quando será o retorno das aulas no calendário acadêmico do restante da ins�tuição. A
professora Ana Paula completou a fala sobre a importância de orientar os professores na reunião do
colegiado e sugeriu pegar os manuais dos módulos, modificar de acordo com o plano de ensino remoto e
fazer o envio para os professores. A discente Thalia Rissa (representante da CAMEJ) faz a colocação, que o
tempo de aprendizado deve ser considerado, pois tem períodos que os conteúdos são muito pesados.
Mencionou ainda que, o CA irá fazer um congresso pago para arrecadação de dinheiro, para ser
inves�dos em EPI de alunos que retornarem para o internato e no auxilio de inclusão digital. Ana Paula
mencionou que o curso está disponível para atender as demandas de auxilio, relatou sobre a
possibilidade de emprés�mo e doação do notebook para aluno que precisar do material. A reunião
encerrou-se às 19:13 (dezenove horas e treze minutos) e nada mais havendo a tratar, foi lavrada presente
ata, feita por mim, Glydson Peres e Pires, secretário administra�vo do curso de Medicina e assinada pelos
demais membros.

Presidente do NDE:

Júlia de Miranda Moraes
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Membros do NDE:

Adriana Queiroz Arantes Rocha

Ana Paula da Silva Perez

Esteban Nicolas Lorenzon

Fábio Morato de Oliveira

Júlia de Miranda Moraes

Juliete Teresinha Silva

Márcia Carolina Mazzaro

Michelle Rocha Parise

Pedro Vinícius Leite de Sousa

Simone Caetano Morale de Oliveira

Técnico-administra�vo:

Glydson Peres e Pires

Demais par�cipantes:

Thalia Rissa Silva

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Da Silva Perez, Professora do Magistério
Superior, em 18/11/2020, às 14:37, 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 THALIA RISSA SILVA, Discente, em 18/11/2020, às 16:57,
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 Márcia Carolina Mazzaro, Professor do Magistério
Superior, em 18/11/2020, às 17:29, 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 18/11/2020, às 17:41, 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 18/11/2020, às 18:10, 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 30/11/2020, às 21:12, 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 Pedro Vinicius Leite De Sousa, Professor do Magistério
Superior, em 30/11/2020, às 23:48, 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 25/06/2021, às
08:06, 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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