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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 16/2021 - UAECISAU-REJ

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta e cinco 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), 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), Márcia
Carolina Mazzaro (membro do NDE), Mariana Bodini Angeloni (membro do NDE),  Michelle Rocha Parise
(membro do NDE), Pedro Vinícius Leite (membro do NDE), Bruno Leotério dos Santos (discente) e Cinthia
Alencar Pacheco (técnico-administra�va). Ausências: Simone Caetano Morale de Oliveira (membro do
NDE) e Fábio Morato de Oliveira (membro do NDE). Julia iniciou a reunião e perguntou pelos informes.
1.Informes: Juliete iniciou contando os desdobramentos sobre a COREME e os procedimentos de
preenchimento de documentos, agradeceu o empenho de todos, e relatou sobre a visita que aconteceu
para os dois programas de residência médica que foram cadastrados. Ressaltou a importância desta
etapa já que de acordo com as normas os cursos de medicina em relação a residência devem ofertar
número de vagas igual a quan�dade que ingressa anualmente. Como isso faz parte das exigências, a
aprovação dos programas melhora os cenários de prá�ca e todo o contexto rela�vo também ao
reconhecimento do curso. 2. Aprovação da Ata nº 14: Julia perguntou sobre alterações na ata e Ana
Paula citou alteração referente à presença na reunião, e foram conferidos os nomes de todos para
correção. Michele solicitou alteração do seu nome na ata número 13 que consta como ausente, mas ela
estava presente. Após estas observações, o conteúdo foi aprovado. Ana Paula solicitou que o aluno Bruno
explicasse a presença de todos os alunos e como funcionaria a reunião neste aspecto. Bruno explicou que
a intenção era a de apresentar todos devido a eleição que aconteceu nas representações dos alunos que
farão uma transição gradual até organizar a par�cipação de todos para as reuniões, além de uma divisão
relacionada aos temas que serão discu�dos. 3. Análise e aprovação do Regimento Interno do NDE:
alteração dos ar�gos 16 e 17 do regimento: Julia apresentou sobre a sugestão de alterar os ar�gos,
compar�lhando com todos como ficou a nova redação do texto e a nova organização os ar�gos para
melhor compreensão. Além disso, jus�ficou o mo�vo da alteração. Após as discussões todos aprovaram a
redação do ar�go 17 sobre os documentos comprobatórios de ausência, bem como os dois parágrafos
que explicam estes procedimentos. O ar�go 16 também foi aprovado por todos. Em relação ao ar�go 17
ficou encaminhado para consultar como seria o correto da redação, se em forma parágrafo ou ar�go para
o formato adequado ao formato do regimento. Sobre a porcentagem de reuniões ausentes para
desligamento, todos concordaram e votaram para fixar o número de 30% de ausência. 4. Formação da
banca para o concurso de professor subs�tuto de Psicologia Médica: Para formar a banca deste
concurso, foram escolhidos, os nomes da professora Verônica como presidente, por estar dentro do
módulo que será atendido pelo concurso. Além disso, os professores Amílcar e Fernando Meneguini
como �tulares pela relação com a área da seleção e professor Jonas como suplente em caso de
impedimento dos outros. Todos concordaram. 5. Calendário do curso de Medicina e prospecção dos
cenários das aulas prá�cas para 2021: Julia falou sobre as considerações do calendário do curso de
medicina que foi aprovado de forma diferente, e que do restante da UFJ vai até abril. Relembrou até que
devemos terminar na mesma época deles, pois foi inclusive uma condição que foi registrada em ata,
ressaltando que a nossa única forma de retorno naquele momento seria a de que terminássemos junto
com a universidade, então é provável que isso não seja revogado e então teremos que esperar todo o
restante. Explicou que programamos um calendário e que estávamos cientes que seria inicialmente
teórico e que as prá�cas seriam definidas depois. Citou que talvez se consiga fazer a prá�ca em janeiro e
fevereiro e que as aulas voltaram antes justamente pensando na flexibilidade de tempo e que alguns
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conteúdos prá�cos conseguiram ser contemplados de forma remota, mas outros não foi possível. Assim,
estes que conseguiram terminar, conseguirão fechar o calendário, mas os que não conseguirem fazer as
prá�cas dessa forma remota, teremos que fazer um estudo de como será cumprido. Falou ainda que as
aulas remotas teóricas finalizaremos em fevereiro, mas o sistema vai fechar apenas em abril junto com
toda a universidade então temos tempo de planejamento para que elas sejam organizadas. E sobre as
prá�cas será votado no CONSUNI no dia 16 para ver como será a volta. Em algumas turmas isso será
possível no formato de dividir os alunos, dando mais carga horária de aula para que seja possível e tem
que pensar em como isso poderia acontecer. E pela programação tem férias em fevereiro e então
teremos março e abril pra organizar as prá�cas. Pedro falou sobre a organização de todos que pensaram
na volta do calendário antes e se programaram para dar aulas teóricas e prá�cas de forma adaptada e
que segundo ele não resolve adiantar, sendo que vai trabalhar a mais e Marcia concordou que todos se
programaram para que os prazos fossem cumpridos. Julia falou que entende a colocação, mas que no
retorno os docentes discu�ram a volta para mais tempo de dar as aulas teóricas e que agora tem que
pensar nas prá�cas. Julia explicou que é diferente a carga horária de aluno e de docente, pois o aluno
precisa ter sua carga horária completa. Julia ressaltou que se os professores conseguiram contemplar o
conteúdo teórico e prá�co de forma remota, isso fica critério de cada docente. Ana Paula falou que
quando se fala em aula prá�ca, é para pensarmos sobre isso, não é pra impor nada, mas que é necessário
fazer uma projeção, pois tem conteúdos que só fazem de forma prá�ca presencial, devido o contexto
diferente de agora. Juliete falou que neste momento não tem como pensar nas prá�cas, pois janeiro
ainda é incerto e quando �ver o cenário definido podemos planejar. Que neste momento não tem
definição, mas que tem sinalização em várias instâncias de que será possível realizá-las em janeiro, mas
ela acha que a discussão de hoje deve esperar outras instâncias, já que a única certeza é o e o
encerramento das aulas dia 19/12 e volta dia 11/01/21 e no mais teremos que discu�r e aguardar. Após
as discussões, Julia explicou que é preciso levar planejado quais módulos precisarão de aulas prá�cas
presenciais para que seja apresentado para as instâncias superiores e de que forma isso acontecerá.
Devido a essa importância ela reforça que é fundamental a discussão pelo NDE e que por isso ela traz
estes temas, pois é o NDE o responsável e que será cobrado depois se foi ou não discu�do nas reuniões.
6.  Reformulação do PPC: Julia apresentou a estrutura do PPC e colocou os tópicos que precisam ser
alterados, explicou a divisão do documento e quem ficou com as tarefas especificadas. A primeira etapa
ela explicou que serão as mudanças de locais nos módulos e que nesse momento será trabalhado com as
cargas horárias. Marcia perguntou sobre como as turmas cumprem o PPC an�go e novo, a par�r de
quando funciona. Julia explicou que é feita uma adequação de estudo com a PROGRAD e também os
alunos podem escolher qual será o bene�cio de seguir um PPC ou outro, pois tem que levar em conta a
carga horária exigida dos alunos. Juliete falou sobre as exigências de carga horaria mínima no Internato e
demais normas relacionadas a isso e citou que o Vinicius e o Hélio estão organizando a carga horária do
internato para atender as normas e conseguir compor o PPC novo. Falou também sobre conversa com
Michele, Jorge e Alexandre para definir se a anestesiologia consegue ser feita com 36 horas e falou ainda
sobre a conversa com a técnica operatória sobre redução também. O aluno Vinicius perguntou se teve
divisão de como serão discu�dos os tópicos por dia de reunião. Julia explicou que a intenção é sair hoje
com a divisão e datas. Vinicius perguntou sobre a redução de horas e Ana Paula respondeu que serão
7560 horas no total, sendo 756 horas des�nadas obrigatoriamente à extensão e 6804 horas para o
restante e assim, temos que diminuir 1596 horas, mas que diminuiu bastante só adequando para 18
semanas. Vinicius perguntou sobre a�vidades complementares e Ana Paula falou que ainda con�nua.
Aluna Sabrina perguntou se existe um planejamento de que tudo seja feito 18 semanas. Ana Paula
explicou que existe um regulamento que o internato não pode rodar em menos semanas que o resto do
curso. Juliete explicou que isso será planejado por Hélio e Vinicius e depois repassado para análise.
Juliete apresentou sugestão após ter olhado outros PPC’s de outras ins�tuições. Relatou que de 1º a 4º
períodos, a saúde família e sociedade acontecer em 54 horas, sendo 3 horas semanais. Apresentou ainda
sugestão do Jorge sobre a diminuição da carga horária de o�almo e otorrino e ficou sugerido 72 horas.
Juliete explicou que a sugestão é de que não tenha caso integrador patologia e que ela conversou com
Carla e Aparecida e o que ficou falado é que Carla ficaria com a patologia geral no 3º período e Aparecida
no 4º período com a patologia especial. Aluno Vinicius falou que considera um prejuízo �rar a patologia
de forma longitudinal e colocar só nos 3º e 4º períodos, que ele como aluno vê isso como prejuízo. Juliete
explicou que a mudança precisou acontecer devido ao fato de que ele exis�a como algo separado dentro
de cada módulo e não tem como lançar notas, frequência no sistema e isso teve que mudar. Porém,
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ressaltou que a Aparecida vai con�nuar discu�ndo os casos na patologia especial, mas que isso não
poderia ser feito de forma como antes. Juliete disse que sobre como será feito será decidido ainda em
conversa com as professoras Carla e Aparecida para definir. Julia falou que deve ser definido a arquitetura
para depois definir a carga horária. Marica falou que é importante não perder o aspecto transversal do
Curso, que ela considera isso um diferencial. Foram apresentadas sugestões sobre as áreas de gené�ca
para definir qual período colocaria ou se de forma transversal e ficou de ver com professor Fábio. E foi
sugerida mudança da bioé�ca junto com medicina legal. Após as discussões, as sugestões foram
apresentadas e Julia perguntou se tem mais alguma colocação e pediu que todos que quisessem fazer
considerações, colocassem no documento do drive. Aluno Amaro falou que é importante analisar a carga
horária e focar mais no quarto período que tem menos carga horária do que em outros com maior carga
horária e que a gené�ca seria melhor no ciclo básico porque tem mais a ver com os outros módulos e
ressaltou novamente colocar onde �ver menos carga horária. Foi sugerida ainda redução de carga horária
de saúde do adulto idoso para 108 horas e sobre imagenologia sugeriu conversar com Brainner. Pedro
sugeriu diluir no 6º, 7º e 8º períodos que a forma como o Brainner faz é muito boa. Aluno Bruno
agradeceu e explicou que organizarão para que par�cipem das próximas reuniões. Julia pediu que fossem
dois representantes discentes por reunião. Após as discussões ficou definido que todos colocassem suas
opiniões no documento e será discu�do na próxima reunião. A reunião encerrou-se às vinte horas e treze
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 Esteban Nicolás Lorenzón, Professor do Magistério
Superior, em 24/06/2021, às 14:18, 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 Mariana Bodini Angeloni, Professora do Magistério
Superior, em 24/06/2021, às 14:18, 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 16:14, 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 16:33, 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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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 11:51, 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 25/06/2021, às 15:14, 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 BRUNO LEOTÉRIO DOS SANTOS, Discente, em
23/02/2022, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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