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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ 01/2017/2020

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete às dezoito 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 da Prof. Marcia Carolina Mazzaro. Es�veram presentes:
os professores, Adriana Assis Carvalho, Ana Amélia Freitas Vilela, Ana Paula Gouveia Mendes, Ana Paula
Perez, Barbara de Lima Lucas, Edlaine Faria, Elisângela Garcia Cabral, Ewerson Lo�e, Hélio Ranes de
Menezes Filho, Jonas Scopel, Joyce Cabral, Júlia de Miranda Moraes, Leonardo Dias Carrijo, Marcelo
Filizzola, Márcia Carolina Mazzaro, Mirelle Garcia Silva Bailão, Núbia Lobato, Polyane Strini, Sandra
Alckmim e Verônica Ferreira, os discentes Fernanda Ferreira de Carmargo e Igor Lino Cintra, e a técnica-
administra�va Cinthia Alencar Pacheco. 1. Informes: Júlia começou a reunião passando os informes sobre
a presença do professor Celmo Porto nos dias 16 e 17 de fevereiro e a Marcia comunicou que os alunos
foram solicitados a tomar conta da recepção do professor. Explicou que o professor fará uma palestra
para alunos e professores. Marcia e Julia falaram mais detalhes sobre a vinda do professor Celmo. Julia
pediu sugestão de tema para o pessoal do Método Clínico. Jonas sugeriu o tema da relação do professor-
aluno para ser tratado com os docentes. Próximo tema sobre a alteração de 20 para 40 horas prazo de
entrega para a documentação ficou dia 3 de fevereiro e pediu celeridade para todos, para que seja
possível fazer todos os procedimentos. Foi votado todos de acordo com a alteração do prof Jonas de 20
para 40 horas. Julia falou sobre as ementas que os professores precisam conferir as ementas de cada um
com sua bibliografia sendo 3 básicas e 5 complementares. Será enviado e-mail sobre o prazo para envio
de ementa até dia 27 de janeiro. Ana Paula Mendes perguntou sobre a ementa de Pneumologia, pois a
carga horária foi reduzida. Julia explicou que vai ficar junto com a Gastro e que é para ser feita bem geral.
2. Definição dos coordenadores de módulos, comissões e composição dos docentes para as a�vidades
integradoras para 2017.1: O primeiro ponto de pauta que foi a definição dos coordenadores de módulo.
Sandra falou que a Natane está fora da AI 3 porque está de licença e que deve ser escolhida uma nova
pessoa. No primeiro período a Aridiane vai pegar a AI1 no lugar da Ana Paula Perez. Adriana falou que
não quer Bioé�ca, pois são muitos professores e é di�cil ela responder por todos. Edlaine citou que a
Aridiane pegaria a AI1 desde que mudasse o horário, pois fica puxado AI1 pela manhã e PIESC a tarde.
Marcia disse que pode remarcar o PIESC que vai ser analisado. No segundo período não mudará nada. No
terceiro período, precisa alguém assumir e encerrar o semestre, pois para o próximo a Carla voltará.
Joyce citou que a Ariane vai terminar o semestre, conforme informação da Natane. O restante con�nuou
igual. No quarto período ficou tudo igual. No quinto período nutro e endócrino fica com o Giordane, e
Cirurgia Geral e Procto com o Luiz Carlos, Cardio fica com o Rodolfo, e Pneumo e Gastro fica o Ademar
que irá assumir, pois a Ana Paula Mendes entra de licença. E até o Ademar entrar a Ana Paula Mendes
está na coordenação. No sexto período em dermato-infecto é o Hélio, e Ortopedia e reumato, com a
Rosane, Medicina do Trabalho, otorrino e o�almo é o Jorge e urgência e emergência é o Ewerson. Sobre a
renovação das comissões, a Núbia pediu para sair da comissão de pareceres, pois já cumpriu o mandato
dela. E ela acha necessário con�nuar com a comissão, pois o Rodrigo só assina com o parecer de alguém
que diz que está correto. Devido a isso a comissão deve con�nuar exis�ndo. E Nubia se disponibilizou a
ensinar sobre as dificuldades. Sandra citou que agora ainda é importante a comissão exis�r, porém, é
sobrecarga de trabalho e que poderia ser corrigido aos pares, pois cada um deve saber fazer seu
documento. Júlia sugeriu que já fosse feito um teste com a correção aos pares e a comissão apenas
conferiria a fase final e dar um parecer final. Mirelle sugeriu aumentar o número de pessoas para facilitar.
Ana Amélia se disponibizou a entrar na comissão e sugeriu o mandato de dois anos para a comissão.
Nubia disse que esse era o propósito no início e que agora está muito grande a sobrecarga, pois tem
poucas pessoas par�cipando. Nubia disse que não par�cipará mais da comissão. Bárbara sugeriu que
como isso é um interesse individual, poderia ser dividido entre os DEs e que os cer�ficados que
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comprovassem as informações deveriam ser apresentados. Michele sugeriu que a comissão deveria
acontecer por portaria e não apenas designação. Julia disse que vai tentar. Michele sugeriu que deveria
ser feito um levantamento de quem já par�cipou da comissão pra ver quem par�ciparia depois. Edlaine
disse que se fizer isso tem que fazer pra todas as comissões e não só a de pareceres. Mirelle disse que
deveria ter mais uma pessoa para que a comissão ficasse justo e que a proposta da Bárbara deveria ser
votada. Julia apresentou as propostas para votação de ficar como está ou a proposta da Bárbara para
distribuir entre os DEs. A primeira proposta teve 3 votos e a proposta 2 teve 11 votos e 2 abstenções. A
proposta da Barbara foi a mais votada. Ana Paula Perez perguntou se todos os médicos devem con�nuar
na AI, Marcia disse que sim, mas que está sendo organizado. Hélio avisou que a Rosane sairá de um
método clinico como coordenadora, pois será coordenadora no sexto período. Elisângela disse que se o
horário for compa�vel ela pode pegar a coordenação que a Rosane deixou. 4. Disciplinas opta�vas:
Próximo ponto de pauta foi sobre as disciplinas opta�vas e que os professores podem se posicionar, foi
mandado e-mail a todos sobre o assunto. Foram lidas as opta�vas já oferecidas e que serão colocadas no
PPC. Bárbara perguntou se a disciplina deve ser oferecida sempre, e Julia respondeu que não, mas que
deve ser realizada ao longo do curso e que quem quiser, pode mandar os dados até sexta, dia 27, os
dados. 5. Concursos: O próximo tema foi o sobre os concursos e Marcia explicou sobre o levantamento
que está sendo feito e que novas vagas estão sendo tentadas. Que seria aberto concurso para psiquiatria
e pediatria, mas com a mudança no nome para saúde do adolescente. Marcia explicou sobre todos os
concursos em aberto e os candidatos que serão chamados. Todos foram a favor. 6. Demandas do NDE:
Calendário acadêmico, semana de planejamento, discussão sobre pré-requisitos de aprovação: Próximo
ponto de pauta foi sobre as demandas do NDE que primeiro foi sobre os pré-requisitos que no PPC está
que o aluno não progride sem concluir módulos anteriores. Mas que isso ainda não acontece, pois como
o PPC não foi aprovado, ainda não foi possível cadastrar essa informação no sistema. Sobre o calendário
de aulas, não está definido ainda, mas que tem algumas sugestões, mas ainda não foi aprovado. E que a
certeza é a Medicina começará antes. E que ficou decidido no NDE que as aulas começaram no dia 6 de
março e que será aprovado o calendário ainda na sexta. E que essa semana será para planejamento e
apresentação do curso. Julia explicou que o calendário apertado se deve a greve e pediu a compreensão
de todos. Falou sobre o CONEPE que será em outubro e que terá a semana de Medicina junto na mesma
semana. Julia explicou como acontecerão as aulas, a semana de planejamento, recepção dos calouros
que será pela coordenação e não mais com o segundo período. Julia falou sobre a semana de
planejamento que todos receberão a convocação e que cada coordenador vai planejar a para seu módulo
como deve ser feito. O próximo ponto foi a aprovação dos RADOCs. Nubia leu os pareceres e com as
inconsistências iden�ficadas e explicou o procedimento de como devem ser feitas correções. Não
havendo nada mais a tratar, a Sra. Presidente Márcia, declarou encerrada a reunião às 19:44hs (dezenove
horas e quarenta e quatro minutos), da qual, para constar, eu, Cinthia Alencar Pacheco, 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.

 

Adriana Assis Carvalho_____________________________________________________________

Ana Amélia Freitas Vilela ___________________________________________________________

Ana Paula Gouveia Mendes _______________________________________________________

Ana Paula da Silva Perez____________________________________________________________

Bárbara de Lima Lucas_____________________________________________________________

Edlaine Faria de Moura Vilela________________________________________________________

Elisângela Garcia Cabral ___________________________________________________________

Ewerson Lo�e ___________________________________________________________________

Hélio Ranes de Menezes Filho_______________________________________________________

Jonas Francisco Scopel ___________________________________________________________

Joyce Cabral __________________________________________________________________
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Júlia de Miranda Moraes____________________________________________________________

Leonardo Dias Carrijo ____________________________________________________________

Márcia Carolina Mazzaro___________________________________________________________

Marcelo Filizzola _______________________________________________________________

Mirelle Garcia Silva Bailão__________________________________________________________

Núbia de Souza Lobato ____________________________________________________________

Polyanne Junqueira Silva Andresen Strini______________________________________________

Sandra Maria Alkmim______________________________________________________________

Verônica Clemente Ferreira_________________________________________________________

 

Técnico-Administra�vas do curso:

Cinthia Alencar Pacheco____________________________________________________________

 

Discente

Fernanda Ferreira de Camargo _____________________________________________________

Igor Lino Cintra Silva______________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Alencar Pacheco, Secretário Execu�vo, em
23/09/2020, às 14:11, 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 14:54, 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 Ana Paula Da Silva Perez, Professora do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 15:39, 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 Leonardo Dias Carrijo, Professor do Magistério Superior,
em 23/09/2020, às 17:13, 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 20:41, 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 Hélio Ranes De Menezes Filho, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 22:30, 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 Ana Amelia Freitas Vilela, Professor do Magistério
Superior, em 24/09/2020, às 03:43, 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 Elisangela Garcia Cabral, Professora do Magistério
Superior, em 24/09/2020, às 09:19, 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 Jonas Francisco Scopel, Professor do Magistério Superior,
em 24/09/2020, às 13:46, 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 14:24, 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 14:41, 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 Barbara De Lima Lucas, Professora do Magistério
Superior, em 02/10/2020, às 17:15, 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 Marcelo Filizzola Sep�mio, Professor do Magistério
Superior, em 04/11/2020, às 21:25, 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 Edlaine Faria De Moura Villela, Professor do Magistério
Superior, em 06/11/2020, às 15:11, 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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