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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 13/2020 - UAECISAU-REJ

No dia nove 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), Ana Paula da
Silva Perez (vice coordenadora do curso), Adriana Queiroz Arantes Rocha (membro do NDE), Esteban
Nicolas Lorenzon (membro do NDE), Márcia Carolina Mazzaro (membro do NDE), Michelle Rocha Parise
(Membro do NDE), Pedro Vinícius Leite de Sousa (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: Fábio Morato de Oliveira (membro do NDE), Juliete Teresinha Silva
(coordenadora do curso), Simone Caetano Morale de Oliveira (Membro do NDE), Vinicius Quin�liano
Mou�nho Nogueira (coordenador do Internato). Informes: A professora Júlia perguntou se alguém teria
algum informe, e não havendo nenhum, passaram-se para as pautas. Pautas: 1) Aprovação do Plano de
A�vidades do NDE (2019-2020): A professora Júlia começou a pauta projetando a plano de a�vidades do
NDE (2019-2020) na tela e comentou que decidiu por fazer o documento com período anual, para melhor
fragmentar as a�vidades. Mencionou que na próxima reunião trará o Plano de A�vidades de 2020–2021,
para ser analisado e aprovado. A professora Júlia relatou que no documento está inserido o obje�vo,
descrição de forma resumida de cada membro do NDE, das a�vidades e cronograma de execução anual
(funções, ações e periodicidade), documentos e indicadores de atuação do núcleo docente estruturante.
A professora Júlia disse que enviará o documento para o e-mail de cada membro, para que verifiquem
novamente os dados. O documento foi aprovado por unanimidade. 2) Apreciação do Calendário
Acadêmico 2020-1 e do modelo de plano de ensino remoto para o curso de Medicina: A professora Ana
Paula projetou em tela o Manual de ensino remoto do Modulo CHS I e comentou que ela, a professora
Júlia e professor Esteban fizeram este manual como modelo, e que cada módulo fará o seu, adequando-
se a este modelo. Mencionou a importância de olhar a instrução Norma�va 02/2020 que a UFJ publicou
referente ao ensino remoto, pois tem muitas opções na instrução que pode ser u�lizada nas aulas
remotas. A professora Ana Paula orientou que deverá ser dada preferência às plataformas virtuais
ins�tucionais, que os professores poderão u�lizar outras plataformas, porém as ins�tucionais são mais
confiáveis e recomendáveis. A professora Ana Paula completou que a chamada pública será do dia 21 a
25 de setembro, e as aulas remotas serão do dia 05 de outubro a 19 de dezembro, vindo o recesso do dia
20 de dezembro a 10 de janeiro, retornando as aulas no dia 11 de janeiro a 13 de fevereiro. A professora
Ana Paula ressalvou que este ano será apenas com aulas remotas. O professor Pedro perguntou por chat
sobre o período de quem tem férias já programadas, e a professora Ana Paula sugeriu não �rar no
momento de aulas. A professora Márcia perguntou se as aulas podem ser gravadas, e o professor Pedro
comentou ser melhor a alterna�va, pois fica disponível para o aluno assis�r em casos de urgências, ou
falhas na conexão. Professores Pedro, Esteban, Ana Paula, Márcia, Júlia expuseram várias dificuldades
que poderão enfrentar com as aulas remotas e do problema do aprendizado por parte dos alunos.
Professora Júlia mencionou a importância de se pensar apenas em teoria neste momento, deixando a
prá�ca para quando �ver maiores informações. 3) Análise da adequação do corpo docente: vagas
remanescentes de professores efe�vos para solicitação de concurso público: A professora Ana Paula
relatou que algumas vagas de concurso solicitadas para o curso de Medicina, tanto as temporárias
quanto as efe�vas, estão paradas devido a pandemia, mas que a Pró-reitoria de Pessoas lançou um o�cio
informando que concursos de outras ins�tuições que estejam em vigência e que sejam compa�veis com
os editais do curso de Medicina, poderão ser aproveitados e ter a solicitação da vaga. A professora Ana
Paula falou que a professora Bárbara fará as intermediações para tentar conseguir as vagas que estão
citadas no edital do curso de Medicina, para a vaga de anatomia. 4) Outros assuntos: A professora Ana
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Paula relatou que a professora e chefe do CISAU, Carla Siqueira, está sobrecarregada com os serviços da
Unidade e pediu para que a aula de otorrino, do módulo saúde do adulto e do idoso VI fosse ministrada
por outro professor; os professores presentes sugeriram o nome do professor Jorge. A professora Ana
Paula sugeriu fazer as a�vidades integradoras remotamente, e mencionou levar este assunto à reunião de
colegiado para ser aprovado. Thalia Rissa comentou sobre os problemas existentes nas aulas remotas e
concorda com as aulas teóricas neste ano, sabendo do problema mundial existente. O professor Pedro
mencionou que o oitavo período vai ser prejudicado, pois não terá pra�ca e irá iniciar o internato no
próximo semestre, e abordou a importância de se achar uma solução para esse problema. A professora
Márcia falou sobre o internato e sugeriu fazer um rodízio entre os alunos nos períodos, para que não
fiquem em um sistema engessado, pois alguns períodos do internato têm poucos alunos e em outros já
tem muitos, o que por isso, seria benéfico o rodízio. A reunião encerrou-se 18:34 (dezesseis horas e trinta
e quatro 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.
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Documento assinado eletronicamente por Esteban Nicolás Lorenzón, Professor do Magistério
Superior, em 24/06/2021, às 14:17, 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 24/06/2021, às 16:12, 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 Michelle Rocha Parise, Professor do Magistério Superior,
em 24/06/2021, às 16:30, 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
08:07, 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 25/06/2021, às 11:49, 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
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Superior, em 25/06/2021, às 15:06, 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 24/08/2021, às 09:35,
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 1734064 e
o código CRC D5D103F0.
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