
ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DE MEDICINA E DE SEUS PARES DA 

REGIONAL JATAÍ. REALIZADA DIA PRIMEIRO DE ABRIL DE 2015. 

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e quinze, com início às treze horas e trinta 1 

minutos, na Sala dos Professores do Curso de Medicina do câmpus Riachuelo, realizou-se a 2 

primeira reunião de Curso do mês de abril do ano letivo de 2015. A abertura da reunião foi 3 

feita pelo Coordenador Ewerson Jacobini Lotte, que pediu autorização para começar a reunião 4 

pelos Informes. No começo da semana o foco foi o credenciamento da Secretaria da Saúde a 5 

Universidade Federal de Goiás, esse processo estava parado e foi retomado com prioridade 6 

pela nova Coordenação. O Coordenador afirma que esse processo e o PPC caminham juntos e 7 

sua atenção está focada nisto. Ewerson Jacobini Lotte, informa que o PPC já deveria estar 8 

pronto e reforça que todos os professores deverão ter Carga Horária  mínima de 8h de 9 

trabalho. Os professores do curso se manifestam dizendo que acham que é melhor fazerem 10 

uma votação para definirem a forma de avaliação utilizada pelo Curso de Medicina. É 11 

informado ainda, que o Colegiado que autoriza a aprovação de NL e novos NL, e que depois é 12 

só mandar formulário e ata de aprovação em colegiado para a COGRAD e esses serão 13 

passados na reunião do Conselho Diretor. Os professores do Curso pediram para que o 14 

Coordenador procure tomar cuidado para não colocar professores para ministrarem 15 

determinadas disciplinas, as quais não são capacitados. A Professora Ludimila Paula Vaz 16 

Cardoso, quer deixar claro que quer participar mais do curso, mas trabalhando em sua área. O 17 

Coordenador Ewerson Jacobini Lotte, informa que quem tem menos aulas deverá pegar mais 18 

aulas ou Núcleo Livre. Informa ainda, que houve mudança no INEP, e que a parte do 19 

documento que fala do Coordenador, pergunta qual a experiência, CH e títulos que o 20 

coordenador tem. Ewerson Jacobini informa que não tem Mestrado, experiência como 21 

Coordenador de Curso e não possui artigos publicados, caso o MEC dê nota baixa para o 22 

curso, neste quisito, todos estavam cientes destas informações e ele é Coordenador porque foi  23 

escolhido e deixa os demais professores a vontade caso alguém queira auxilia-lo nas 24 

atividades desenvolvidas pelo curso. Coordenador Ewerson Jacobini Lotte, informa que para 25 

os indicadores de infra estrutura é preciso a fechar contrato com a Secretaria da Saúde. A 26 

Coordenadora da COGRAD, professora Eliana Machado Moraes Melo informa que no 27 

documento possui pontos referentes aos Direitos Humanos e ao Autismo. Professora Edlaine 28 

Faria de Moura Villela, informou a todos que só ministrará o Submódulo: Metodologia de 29 

Pesquisa, nesse semestre. Nos próximos semestres não permanecera, pois não é da área e está 30 

sobrecarregada de atividades relacionadas ao curso, está  passando o submódulo para outro 31 

professor. Espera que outro Professor analise a situação e se ofereça para ministrar o 32 



submódulo. O Coordenador Ewerson Jacobini informa a todos que fará a divisão os pares em 33 

comissão e cada presidente distribuirá as tarefas entre eles. Professor Giordanne Guimarães 34 

Freitas, avisa que está com problemas com a Atividade Integradora, porque os professores 35 

atrasam para enviar as atividades e nem todos participam ativamente, sugere um que seja 36 

criado uma comissão só para cuidar da avaliação integradora. Professora Júlia de Miranda 37 

Moraes sugere que poderia ser feita uma verificação para quem acompanhar a Carga Horária 38 

de cada docente, para propor que participem das comissões. Professora Rosane Gouveia 39 

Vilela Machado, pedi a quem para quem se manifestar para integrar as comissões, dedicação. 40 

Diz ainda que é preciso intercalar a participação dos responsáveis pelos módulos na avaliação 41 

integradora, para facilitar, dinamizar e aprofundar mais, pelo menos de 2 em 2 módulos. 42 

Professora Edlaine comunica que precisa de um coordenador no PIESC, para facilitar. 43 

Professora Ana Paula Gouveia Mendes, deixa claro que as turmas (1º período e 2º período) 44 

estão trabalhando assuntos bem diferentes. Professora Núbia de Souza Lobato,  diz que a 45 

discussão deve acontecer nos módulos  (avaliação de módulos) e que os docentes não tiveram 46 

nenhuma reunião do modulo Corpo Humano Saudável I e isso era necessário para discussão 47 

de assuntos relacionados a Avaliação Integradora. Professora Eliana Moraes, deixa claro que 48 

para desenvolver qualquer atividade Pedagógica é preciso um Projeto para integrar os 49 

módulos e transformar o projeto pedagógico em algo maior e que talvez fosse necessário 50 

pensar em designar um representante de cada Módulo para cuidar da  Atividade Integradora 51 

todo semestre. O professor Fernando Filgueira, acha que não pode perder o foco da proposta 52 

do Curso, e que a Atividade Integradora é necessária, e deixa claro que é ótimo trabalhar o 53 

Estudo Clínico em sala de aula. O Coordenador Ewerson, diz ser necessário conversar para 54 

melhorar o comprometimento de todos, mas que ao designar os responsáveis, conseguirá 55 

garantir comprometimento e maior participação. Professora Júlia de Miranda Moraes, diz 56 

concordar com a proposta de designar responsáveis pela Atividades Integradoras e o trabalho 57 

passa a ser mais aprofundado e motivador, não concorda que todos os submódulos tenham 58 

que mandar atividades. A Professora Eliana Moraes, sugere que eleja um representante de 59 

cada módulo para participar da Atividade Integradora. Foi feito a votação, para ver se a 60 

maioria concordam em eleger representantes para coordenarem a Atividade Integradora, e 61 

essa, dividida em 2 partes, tirando a OBRIGATORIEDADE de todos os submódulos 62 

participarem da Atividade Integradora. O exemplo dado foi o do Método Clínico, que vai 63 

correr junto ao Corpo Saudável o mês todo, mudança de foco, podendo haver 1 Caso Clínico 64 

e 1 Problematização, de 15 em 15 dias. 6 pessoas votaram "Sim", ninguém foi contrario e 65 

houve uma abstenção. Os docentes solicitaram que seja feito um calendário que constasse as 66 



datas das Atividades Integradoras e os responsáveis por ela. Os integrantes para fazerem parte 67 

da Comissão Integradora foram Giordanne Guimarães Freitas como presidente, Barbara de 68 

Lima Lemes, Adriana Assis Carvalho e Ana Paula Mendes. A professora Edlaine, disse que 69 

tentou fazer o levantamento de vagas preenchidas, ociosas para Professores e técnicos, mas 70 

não conseguiram, professora Eliana informa que terão que falar com Serafim e Gessi e depois 71 

lhes passará o contato. Professora Eliana, pediu para ver com os Recursos para ver recursos 72 

para compra. Coordenador Ewerson, perguntou como faz para requerer as vagas de Medicina 73 

realizada no concurso de 2013, porque é preciso atender a demanda do PPC do Curso no 74 

quesito Técnicos e Docentes. Professora Eliana Moraes, diz que usam as vagas dos Cursos 75 

para utilizar na demanda da Universidade em casos que impactam em todos os Cursos. diz 76 

ainda, que a vaga de Medicina que foi para a Professora Fátima para ser DE, voltou, porque o 77 

MEC não aceitou, porque ela tem uma Instituição Assistencial e não teria como ser 78 

"Dedicação Exclusiva". A Comissão de Concurso/Transformação, ficou designados os 79 

seguintes representantes, Edlaine Faria de Moutra Villela como presidente, Fábio Morato de 80 

Oliveira, Rosane Gouveia Vilela Machado, Michelle Rocha Parise. Professora Michelle 81 

Solicita sua saída da Comissão e Ana Paula da Silva Perez entra em seu lugar. Professora 82 

Eliana orienta a todos que agora não fala-se mais RH e sim CODIRH e a Coordenadora 83 

responsável é a Professora Leonor. O Coordenador relata o pedido de transferência do 84 

professor do Curso de Biomedicina para o Curso de Medicina. O Professor Fernando Corrêa 85 

Amorim, informa que o  Professor do Curso de Biomedicina tem doutorado na Área  de 86 

Patologia Geral, 20H e precisa passar para DE e o Diretor da UFG Regional Jataí, Professor 87 

Wagner pediu para esse Professor vir para a vaga do Curso de Medicina, e se todos 88 

concordassem, não precisaria gastar com concurso para preencher está vaga e diz que o 89 

concurso não garante inscrito. Professora Júlia de Miranda Moraes, disse que o currículo do 90 

Professor é muito bom. O representante do 2º Período de Medicina, diz que quer muito a 91 

resolução deste caso,  para que no próximo período tenha o submódulo de Patologia. O 92 

Professor Fernando Filgueira, diz que concurso é "tiro no escuro", Medicina é o único curso 93 

que é blindado de vir  para cá e isso é um absurdo. O Coordenador pede 48h para que a 94 

Comissão Avaliação dê um parecer sobre o caso. Professora Júlia, diz que gostaria que o 95 

professor viesse pois ajudaria muito no submódulo de Medicina Clinica. Para a Comissão de 96 

Compras, foi designados Ana Paula Gouveia Mendes como Presidente, Fernando Paranaíba 97 

Filgueira, Adriana Assis Carvalho, Jonas Francisco Scopel, Ana Paula da Silva Perez e Juliete 98 

Teresinha Silva. Farão a verificação dos livros existentes na Biblioteca da Universidade,  99 

verificarão também, se já chegaram alguns e ainda, farão ainda, a solicitação da aquisição de 100 



data show para o Curso. O Coordenador Ewerson solicitou que a senha do solicite que fica 101 

com o professor Fernando Filgueira, fosse compartilhada com a Ana Paula Mendes. A 102 

Comissão Laboratório Básico/ e prédio, foi composta pelos professores: Ludmila Paula Vaz 103 

Cardoso como presidente, Júlia de Miranda Moraes, Núbia de Souza Lobato, Polyanne 104 

Junqueira Silva Andresen e  Fernando Paranaíba Filgueira. A Comissão do Laboratório 105 

Clínico, foi composta por Ewerson Jacobini Lotte,  Fernando Corrêa Amorim, Rosane 106 

Gouveia Vilela Machado e Giordanne Guimarães Freitas. Professora Eliana Moraes, informa 107 

que os laboratórios  estão  com problemas e isso precisa ser observado. Professora Júlia de 108 

Miranda Moraes esta elaborando o documento para fazer o empréstimo dos microscópios para 109 

o Curso de Ciência Biológicas 28 unidades, de forma que possa identificar os mesmos na hora 110 

de solicitar o retorno dos mesmos. Professora Mirele - vao seder os microscópios para 111 

Biomedicina e eles cederam  o lugar com acesso livre para os professores de Medicina. A 112 

professora Eliana Moraes, sugere que a equipe de compras vá para Goiânia falar com Carlito 113 

para empenhar os livros e esses chegam em 30 dias. Professora Júlia de Miranda Moraes, quer 114 

aprovar a entrada da Ana Paula Peres em duplicidade no laboratório. Foi realizada votação e 115 

aprovado por 14 docentes. Professora Núbia de Souza Lobato, diz que é preciso definir o 116 

método de avaliação e pesos devidos e colocar essa informação no PPC. Professora Eliana 117 

Moraes, pediu que os docentes façam uma simulação para entender a questão do peso e 118 

verifiquem se pode haver peso variado na Atividade Integradora. Professora Eliana Moraes, 119 

diz a todos que a Sandra Mara virá dia 16 e 17 de abril para fazer os ajustes necessários. Foi 120 

feita a designação dos membros a comporem a comissão de NDE: Prof. Fábio Morato de 121 

Oliveira (Coordenador da Comissão), Prof.ª Verônica Clemente Ferreira, Prof.ª Simone 122 

Caetano Morale de Oliveira, Prof. Hélio Ranes de Menezes Filho, Prof.ª Edlaine Faria de 123 

Moura Villela, Prof.ª Rosane Gouveia Vilela Machado, Prof. Jonas Francisco Scopel, Prof.ª 124 

Núbia de Souza Lobato, Prof. Fernando Corrêa Amorim, Prof. Fernando Paranaíba Filgueira e 125 

Prof. Ewerson Jacobini Lotte.  Professora Eliana informou que o PPC anterior tinha uma CH 126 

de 8562, mas que após a redução ficou com CH de 7732. A redução feita foi muito grande, 127 

acarretando prejuízos ao curso, essa redução corresponde a quase 1000h. A Prof.ª Rosane, 128 

deixa claro que o acadêmico de medicina precisa gostar de estudar, quando eram acadêmicos 129 

estudavam, manha, tarde, noite e sábado. Se for necessário uma CH maior é necessário 130 

estudarem. Prof.ª Rosane diz que, o que, esta atrapalhando na CH é a quantidade de sub 131 

módulos no semestre. Prof.ª Eliana diz que está sendo atendido a nova lei de estagio e o curso 132 

exige plantão, se os Professores quiserem deixar o projeto mãe pra ser seguido fica a critério 133 

deles. O curso tem condições de tirar nota 5 no MEC, para ser seguido, fica a critério dos 134 



Professores. Prof.ª Núbia, diz que  é preciso pensar, acomodar a CH em 16 semanas, porque a 135 

primeira semana não tem  CH e as 2 semanas de avaliações não tem aula, a CH de Fisiologia 136 

é deficiente e a 1 h tirada do PPC inicial para o atual, faz muita falta. Prof. Ewerson, diz 137 

querer saber se pode mudar os sub módulos de lugares e passar para outro semestre, 138 

Professora Eliana disse que pode, e aconselha que o NDE reúna com os grupos e proponha as 139 

CH depois. Professora Eliana,  diz que ninguém falou p liberar nas 2 semanas de avaliação. 140 

Prof. Ewerson, pergunta para Professora Eliana se tem como estender  o curso para 20 141 

semanas e ela diz que sim, especifica-se no PPC e passa nas reuniões de aprovação. Nada 142 

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:30 horas (dezessete 143 

horas e trinta minutos), da qual, para constar, eu, Débora Sirno Santos, Secretária do Curso de 144 

Medicina, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo 145 

Coordenador do Curso, Vice Coordenador e pelos professores do Curso de Medicina, 146 

presentes à discussão..................................................................................................................... 147 
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