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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ 11/2016/2020

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis horas e vinte minutos reuniram-se
na sala dos professores do curso de Medicina da Regional Jataí, campus Riachuelo, da Universidade
Federal de Goiás, sob a presidência do Prof. Ewerson Jacobini Lo�e, Coordenador do Curso de Medicina
desta Regional. Es�veram presentes: os professores Adriana Assis Carvalho, Alexandre Fabrício Martucci,
Ana Amélia Freitas Vilela, Ana Paula da Silva Perez, Aparecida de Lourdes Carvalho, Ariane Borges Costa,
Bárbara de Lima Lucas, Edlaine Faria de Moura Vilela, Fábio Morato de Oliveira, Fernando Paranaíba
Filgueira, Hélio Ranes de Menezes Filho, Júlia de Miranda Moraes, Leonardo Dias Carrijo, Márcia Carolina
Mazzaro, Marcelo Filizzola, Natane Barbosa Barcelos, Núbia de Souza Lobato, Polyanne Junqueira Silva
Andresen Strini, Rodolfo Cintra e Cintra, Sandra Maria Alkmim, Verônica Clemente Ferreira e os técnico-
administra�vos: Edismair Carvalho Garcia, João Pedro Lourenço Mello, Juliana Freitas Silva e Tracy
Mar�na Marques Mar�ns. Jus�ficou ausência: a professora Elisângela Garcia Cabral via e-mail. Verificado
o “quorum”, o Coordenador Ewerson declarou abertos os trabalhos com os informes: 1) Informes - Os
servidores deverão cumprir os prazos estabelecidos em editais e pela coordenação para entrega de
documentos; a secretaria não vai mais receber material de professores para alunos e material dos alunos
para os professores para re�rada na coordenação de curso; quem ainda não entregou os planos de
ensino, deve providenciar o mais rápido possível para passar por aprovação na próxima reunião do
colegiado e devem entregar assinados na coordenação; a professora Adriana informou aos professores da
Bioé�ca que cada responsável pela aula deverá lançar a presença no sistema e enviar as questões para
ela com o gabarito dentro do prazo e quem faltar a aula de bioé�ca, deve resolver isso com os alunos não
com a coordenação. O novo e úl�mo prazo para entrega dos PADOCs 2016 será dia 18/11/2016. Para
uma melhor organização da reunião do colegiado, haverá pedido para inscrição de fala, que deverá ser de
no máximo três minutos e para inserção de novos pontos, esses deverão ser solicitados e votados ao
inicio de cada reunião. Foi repassado para os professores que já lancem as informações nos seus RADOCs,
pois esses deverão ser aprovados na reunião de dezembro, ou seja, dia 14/12/2016. A Professora Ariane,
solicitou que fosse votado sobre a renovação do seu contrato, ao inserir o ponto de pauta, foi aprovado
por unanimidade a renovação. Processo de contratação de subs�tuto para a professora Ana Paula
Andrade e Medeiros deverá ser arquivado, pois a mesma retornará a suas a�vidades. 6) Alteração da
Coordenação do Curso de Medicina - O professor Ewerson, abriu votação para a nova coordenação de
curso, sendo que a chapa única foi composta pelas professoras Márcia e Júlia, sob a coordenação da
primeira, assim, �vemos 19 votos a favor e 01 contra. 4) Escolha do Coordenador de AI 2, AI 3 e Estágio –
para a Coordenação da a�vidade integradora II, a professora Verônica colocou seu nome a disposição
para assumir essa função durante o semestre de 2016/2 e assim ficou definido. Para coordenação da
a�vidade 3, os professores do módulo, farão uma reunião para determinar o coordenador. Para a
coordenação de Estágio, o professor Ewerson se pron�ficou e solicitou apoio do professor Hélio. 2)
Aprovação da Ata nº 06/2016 de 24/05/2016 - a ata foi aprovada por unanimidade. 5) Aprovação
PADOCs 2016 – A professora Renata não compareceu a reunião, porém encaminhou o parecer do PADOC
da Professora Aparecida, com a orientação para a aprovação, assim foi aprovado por unanimidade. 3)
Técnico João Pedro Lourenço Melo – Horário do Mestrado – O técnico-administra�vo João Pedro está
cursando o Mestrado em Ciências da Saúde da Regional Jataí e para oficializar as suas ausências para as
a�vidades do programa, ele solicitou dispensa das suas a�vidades no laboratório da Medicina para cursar
as disciplinas nos seguintes dias: as terças-feiras, período integral, quarta-feira e quinta-feira durante o
período matu�no. Foi exposto que sua chefia imediata, Professora Ana Paula Perez já havia concordado
com essa dispensa, nenhum membro do colegiado manifestou opinião contrária a dispensa. No informe
alteração da chefia imediata do Servidor Edismair, que passaria da professora Júlia para a professora
Sandra, o servidor não concordou com a troca de chefia, pois alegou que seria mais prudente alguém da
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área do concurso dele assumir a chefia. Diante disso, o professor Fernando sugeriu passar a chefia para
um dos professores que coordenam o morfofuncional. Núbia falou que a contribuição do técnico é
par�cipar da implantação do curso de acordo com as atribuições que ele prestou o concurso, o inserindo
dentro de um contexto que é disposição em módulos, assim, o melhor é ficar com o professor que está se
disponibilizando a pegar essa chefia. Júlia disse que não passou para área específica, pois uma professora,
está de licença, que seria a Professora Carla, a outra está entrando em licença, professora Natane e a
Aparecida acabou de entrar. A outra sugestão proposta pelo Edismair foi de passar a chefia dele para o
Coordenador do Curso. Fernando disse que poderia ser um professor que está mais próximo do técnico.
A Sandra explanou que o seu nome foi sugerido para a chefia por ser coordenadora do módulo, mas
quem vai avaliar o técnico seria a professora Júlia, que é a pessoa que ficou mais tempo trabalhando com
o técnico. Explicou também que, essa troca em nada alterará as suas a�vidades no laboratório. Ewerson
sugeriu que a Aparecida pegue a chefia. Núbia se propôs a ser a chefia, devido a sua coordenação do
laboratório, por fim, de forma temporária, a chefia do servidor Edismair ficará a cargo da professora
Núbia. Depois dos informes, o professor Ewerson passou a coordenação e a presidência da reunião para a
Márcia. Márcia iniciou a sua fala falando das metas da coordenação que deverão ser cumpridas até o dia
31/12/2016. Foi falado que, para melhor organização do colegiado, será u�lizado a Resolução do
CONSUNI e um dos pontos que serão cobrados, se referem as três faltas consecu�vas na reunião, que
acarretará perda do direito de voto do conselheiro. O Regimento Interno, em estruturação, será adaptado
a par�r do Regimento de Goiânia e do Regimento Interno do Curso de Direito - REJ,  a vice-coordenadora,
Júlia explanou que, a perspe�va é enviar para os professores para sugestão, pois o obje�vo é aprová-lo
ainda esse ano. 7) Reestruturação do NDE - foi falado que o professor Jorge será o novo presidente do
Núcleo Docente Estruturante, Márcia falou sobre a composição do NDE de acordo com a resolução.
Núbia levantou que a resolução para os cursos de medicina são diferentes e que estes devem ser
considerados durante a reestruturação. Ewerson, disse que a estrutura que existe hoje abarca quase
todos os pontos desse documento. Núbia se pron�ficou a encaminhar esse documento para
coordenação. 8) Regimento Interno e PPC - Márcia falou também sobre o Regimento do NDE que deve
ser estruturado. PPC deve ser estruturado para passar na reunião do colegiado da Unidade de Ciências da
Saúde, e que deve haver um esforço de todos para essa finalização. Ewerson abordou que devem estar
presentes no PPC, os pré-requisitos, pois alguns alunos estão se matriculando módulos de períodos
diferentes, pois não há o bloqueio pelo sistema. A Professora Ana Amélia expôs que não seria prudente
fazer o bloqueio do aluno do módulo inteiro, caso não haja choque de horário. Núbia explanou que,
teoricamente o PPC falta somente algumas reestruturações, pois ele já estaria aprovado em algumas
instâncias. Edlaine, explanou que no úl�mo colegiado, ficou definido que o Fernando e Núbia fariam a
análise final para finalização, Fernando levantou que tem muita coisa para ser realizada ainda e que em
um mês isso não seria possível, conforme a proposta da nova gestão do curso. Os professores Fábio e
Edlaine se pron�ficaram a organizar a parte que falta para aprovação. Fernando sugeriu que cada
coordenador de módulo poderia encaminhar as ementas e as referências atualizadas para o e-mail da
coordenação. Edlaine falou que deve ser inserido no PPC o item referente a medicina rural no PPC, que é
uma nova resolução a respeito da medicina da família. Márcia reforçou que é primordial a finalização do
PPC, pois o quinto período não está cadastrado no sistema. Márcia repassou as metas da nova
coordenação, que deverão ser cumpridas até o final do ano, repassou sobre o agendamento prévio dos
horários com a coordenação, repassou que as férias dos servidores deverão ser agendadas no sistema em
períodos não le�vos e que se houver necessidade de marcar em período le�vo, esses deverão comunicar
a coordenação para emissão de autorização para a Unidade. Falou também da necessidade de montar
uma comissão de avaliação dos processos de aproveitamento de disciplinas e de inclusão de critérios
para essa avaliação no regimento do curso. Para solicitações a secretaria, essas deverão ser realizadas via
e-mail e ter no mínimo 24h de antecedência. Os professores devem atualizar os seus currículos e entregá-
los na coordenação para visita do MEC. 9) Planejamento do sexto período – Márcia falou que os
trabalhos para estruturação do sexto período devem ser iniciados. Não havendo nada mais a tratar, a Sra.
Presidente Márcia, declarou encerrada a reunião às 19:55hs (dezenove horas e cinquenta e cinco
minutos), da qual, para constar, eu, Juliana Freitas Silva, servidora técnico-administra�va do curso de
Medicina, lavrei a presente ata, que lida e se achada em conforme, segue assinada pelo presidente dos
trabalhos e pelos professores presentes à discussão e votação.

Docentes:
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Adriana Assis Carvalho ____________________________________________________________

Alexandre Fabrício Martucci ________________________________________________________

Ana Amélia Freitas Vilela ___________________________________________________________

Ana Paula da Silva Perez ___________________________________________________________

Aparecida de Lourdes Carvalho ______________________________________________________

Ariane Borges Costa _______________________________________________________________

Bárbara de Lima Lucas _____________________________________________________________

Edlaine Faria de Moura Vilela _______________________________________________________

Ewerson Jacobini Lo�e ____________________________________________________________

Fernando Paranaíba Filgueira ________________________________________________________

Hélio Ranes de Menezes Filho _______________________________________________________

Leonardo Dias Carrijo _____________________________________________________________

Márcia Carolina Mazzaro ___________________________________________________________

Marcelo Filizzola _________________________________________________________________

Natane Barbosa Barcelos ___________________________________________________________

Núbia de Souza Lobato ____________________________________________________________

Polyanne Junqueira Silva Andresen Strini ______________________________________________

Rodolfo Cintra e Cintra ____________________________________________________________

Sandra Maria Alkmim _____________________________________________________________

Verônica Clemente Ferreira _________________________________________________________

Técnico-administra�vos do curso:

Edismair Carvalho Garcia __________________________________________________________

João Pedro Lourenço Mello _________________________________________________________

Juliana Freitas Silva _______________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Dias Carrijo, Professor do Magistério Superior,
em 23/09/2020, às 12:55, 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 Edismair Carvalho Garcia, Técnico de Laboratório, em
23/09/2020, às 13:50, 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 João Pedro Lourenço Mello, Técnico de Laboratório, em
23/09/2020, às 13:54, 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 Adriana Assis Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 15:03, 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 Verônica Clemente Ferreira, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 20:50, 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 Hélio Ranes De Menezes Filho, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 22:26, 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 Amelia Freitas Vilela, Professor do Magistério
Superior, em 24/09/2020, às 03:41, 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 Sandra Maria Alkmim Oliveira, Professor do Magistério
Superior, em 24/09/2020, às 14:23, 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 Juliana Freitas Silva, Assistente em Administração, em
25/09/2020, às 11:39, 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 25/09/2020, às 14:44, 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 Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, Professora do
Magistério Superior, em 26/09/2020, às 08:54, 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 Fernando Paranaiba Filgueira, Professor do Magistério
Superior, em 28/09/2020, às 18:54, 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 Barbara De Lima Lucas, Professora do Magistério
Superior, em 02/10/2020, às 17:17, 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 Aparecida De Lourdes Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 07/10/2020, às 22:22, 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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