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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº RGC 01/2021 - UAECISAU-REJ

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e onze minutos, via
videoconferência, reuniram-se os professores, técnicos-administra�vos e discentes do Curso de Medicina
da Universidade Federal de Jataí. Es�veram presentes: Adriana Queiroz Arantes Rocha, Alexandre
Martucci, Ana Amelia Freitas Vilela, Aparecida de Lourdes Carvalho, Aridiane Alves Ribeiro, Barbara de
Lima Lucas, Bruno Borges Ferreira Gomes, Carla Silva Siqueira Miranda, Danielly Chris�ne Vargas De
Espindula Leite, Eduardo Bene�, Esteban Nicolás Lorenzón, Ewerson Jacobini Lo�e, Fernando Meneguini,
Fernando Paranaiba Filgueira, Guilherme Braga Silva, Helio Ranes de Menezes Filho, Jonas Francisco
Scopel, Júlia De Miranda Moraes, Juliete Teresinha Silva, Leonardo Dias Carrijo, Ludimila Paula Vaz
Cardoso, Luciana de Moraes Bernal, Luiz Carlos Bandeira Santos Junior, Marcelo Filizzolla, Márcia Carolina
Mazzaro, Mariana Bodini Angeloni, Michelle Rocha Parise, Nubia De Souza Lobato, Pedro Vinicius Leite de
Sousa, Roberto Fabiano Cintra Farias, Rosane Gouveia Vilela Machado, Sara Rezende De Carvalho, Sandra
Maria Alkmim Oliveira, Simone Caetano Morale De Oliveira, Vanessa Rafaela Milhomem Cruz Leite e
Veronica Clemente Ferreira os técnicos-administra�vos: Cinthia Pacheco, Glydson Peres e Marco Túlio
Oliveira Cardoso, e a discente Marcela Costa de Almeida Silva. 1) Informes: Juliete iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos e explicando que a reunião foi convocada devido à aprovação do
calendário acadêmico para 22/03 e teremos uma semana de planejamento e é importante a reunião
anterior a isso. Agradeceu apoio de todos, alunos, técnicos, professores. Pediu que fosse feita inscrição
no chat para falas. Falou sobre o início do internato no dia 01/02 com o nono e décimo período e o
décimo primeiro período que iniciam dia 08/03 e que isso foi uma conquista grande para o curso. Relatou
a importância do internato acontecendo em Jataí e que parte das vagas estão sendo pleiteada em
Goiânia e que a secretaria municipal de saúde tem feito grande empenho e que em reunião foi
disponibilizado os cenários de prá�ca e repassada a cada coordenador de módulo. Informou ainda que
tem um emprenho grande da FUNDAHC. Apesar de não ser o ideal, mas temos conseguido rodar o
internato de maneira possível. Falou ainda sobre os programas de residência médica, que são 2
(Medicina de Família e Cirurgia), mas ainda está sem fonte pagadora de bolsas. Foi enviado o�cio para a
secretaria municipal de saúde para pedir ajuda sobre este pagamento e em reunião com o secretário de
saúde, vice-prefeito, a procuradora do município e as professoras Juliete, Myrian e Elisângela e a
secretaria vai verificar sobre a viabilidade de pagamento destas bolsas, pois a CAMEM nos cobra
intensamente sobre isso, pois desde a formatura da primeira turma já deveríamos ter a residência
implantada e isso vai pontuar no reconhecimento do curso o andamento dado sobre isso. Outro informe
foi sobre o novo técnico Rodolfo que está ajudando na secretaria acadêmica e na COREME, e os TAEs
Cinthia e Marco Tulio estão auxiliando para que ele aprenda o serviço. Pediu que os professores
es�vesses criando seu e-mail ins�tucional para comunicação oficial da ins�tuição. Marcia lembrou sobre
a monitoria e Juliete inofmrou que Marco Tulio tem enviado e-mails sobre o assunto para que os
professores se atentem para as necessidades dos módulos, pois os editais podem ser abertos com futuras
modificações de aulas prá�cas e que vai ter bolsa, mas ainda não se sabe como serão definidas. Fernando
Filgueira falou ainda sobre a carga horária dos docentes médicos que têm dificuldade sobre a composição
da CH semanal. Informou que tem a discussão na CAD sobre a possibilidade de que aqueles professores
que tenham interesse apenas em ensino, que eles podem progredir aumentando esta CH de 7,11 para
por volta de 9 horas semanais contabilizando em 18 semanas do curso com 160 horas semestrais, mas
que ainda está em discussão e que ele trará as definições para ciência de todos. Núbia falou sobre
informe que em 11/03 se iniciam a inscrição dos projetos para concorrer cotas de bolsa para iniciação
cien�fica e tecnológica que todos fiquem atentos ao calendário para quem quiser par�cipar e que no site
da PRPI tem mais informações. Aparecida falou ainda sobre o caso integrador de patologia, Juliete
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explicou que como estaremos em ensino remoto e que terão alterações sobre isso ainda, mas é
necessário que os coordenadores de módulo insiram o caso integrador nos planos de ensino, para que os
professores não esqueçam de fazer esta inserção que tem sido de bastante proveito para todos.
Aparecida falou que é importante isso principalmente devido à cobrança dos alunos sobre a conversa
com os professores dos módulos e que ela precisa saber com antecedência da data para organizar a
aulas. Jonas ques�onou sobre a nota do módulo, sobre qual a porcentagem deve compor a nota do
módulo a exemplo no módulo que tem AI e Caso integrador, qual seria o percentual de cada um na nota
final. Juliete explicou que isso poderia ser discu�do na semana de planejamento com todos os
coordenadores de módulo, pois é uma dificuldade de muitos. Jonas destacou a importância de esclarecer
isso, pois os alunos são muito beligerantes sobre alterações que precisem ser feitas posteriormente ao
que é colocado no plano de ensino. Juliete concordou coma importância do tema, que no caso do
módulo dela, atribuiu 1 ponto para o Caso Integrador.  Aparecida explicou que no caso dela e Adriana que
fizeram hemato e oncologia, ela enviou perguntas que compuseram a prova e que também é uma
experiência válida para discussão. Jonas falou que nunca teve problema no caso integrador, que é sempre
muito organizado, mas que outros componentes ele tem dificuldade. Citou ainda que seria importante
ter uma orientação por e-mail, que ele tem um an�go que afirmava que deveria ser 20% da nota de
módulo para estes componentes, mas que ele tem dúvida se isso mudou. Glydson falou sobre compra de
EPIs com uma verba que veio para esse fim, em torno de 40 itens com suas respec�vas quan�dades e
que estão chegando no prédio e que a próxima etapa será a documentação e distribuição para atender o
internato e suas prá�cas. O recurso foi des�nado pelo fato de não termos hospital escola e a distribuição
será feita de forma proporcional à quan�dade de alunos e que o processo tem sido feito para pensar na
melhor forma. Juliete falou sobre a importância de cada coordenador estar atento aos e-mails que o
Glydson envia sobre isso para u�lização de cada um. Helio falou sobre ainda sobre a OSCE que a nota
entrava na composição de nota N2 do módulo citada como o Jonas e que também deveria ser discu�do
na semana de planejamento.  2. Calendário acadêmico 2020/2: Juliete falou sobre as discussões intensas
para construir o calendário que foi feito com auxílio da PROGRAD, passou no NDE e também foi ao
CONSUNI aprovado por unanimidade, e que a aprovação foi importante para toda a ins�tuição, uma
parceria entre coordenação de curso, internato, alunos e todos contribuíram. Informou que o centro
acadêmico fez um estudo diagnós�co de 2020.1 e a perspec�va para 2020.2 e que isto foi anexado ao
processo de aprovação para o calendário 2020.2, tendo sido muito elogiado. Marco Tulio explicou sobre a
organização das semanas le�vas, que são 19 semanas corridas porque que devem ser cada dia da semana
com 18 dias le�vos, ou sejam 18 segundas, 18, terças, 18 quartas, 18 quintas, 18 sextas e 18 sábados.
Juliete falou sobre seu módulo, que devido a isso por exemplo vai terminar antes, porque a�nge os 18
dias le�vos antes de outros módulos. Ressaltou a importância de que os coordenadores de módulo
conversem com os professores de seu módulo antes da semana de planejamento para levar as demandas
para discussão. Tem algumas datas que serão ainda definidas na reunião da PROGRAD, mas aulas
iniciarão em 22/03. Explicou sobre o mo�vo de estarmos em aula no mês de julho, que inicialmente
houve uma confusão sobre isso, mas que devido a atual situação e também sobre as semanas explicadas
pelo Marco Túlio, isso foi necessário, mas que ela está explicando e trazendo para esclarecimento para
que ao olhar o todo, os professores não fiquem tão assustados. Fernando Filgueira aproveitou a reunião
do curso para esclarecer sobre a discussão no grupo de WhatsApp que trouxe uma certa desarmonia.
Expôs sua preocupação sobre as decisões tomadas e as vias que tem sido usadas pela coordenação para
isso. Ressaltou a importância de que os assuntos sejam tratados no ambiente da reunião geral de curso.
Entende que a coordenação tem feito seu melhor, elogia bastante a coordenação do curso, mas ele
acredita que não seja a melhor maneira de levar certas decisões apenas ao NDE, pois ele pensa que este
não deveria ser o rito para isso, já que o NDE tem resolução específica sobre sua atuação. Sobre o
calendário, por exemplo, a coordenação jus�ficou que foi passado pelo NDE e hoje entrou em pauta na
RGC, mas que na verdade é apenas um informe já que o calendário já foi aprovado e poderia ter sido
discu�do, por exemplo em relação ao mês de julho, pois não professores, mas também os alunos devem
ter voz nestes assuntos. Citou ainda sobre o estudo do centro acadêmico que amparou a aprovação do
calendário, mas que não foram todos que �veram acesso a isso e que ele é bastante favorável a ampla
discussão. E seria importante observar o rito de discussão de algumas pautas que deveria passar pela
RGC e não apenas no NDE. E que por isso ele colocou esta preocupação no grupo e coloca também hoje.
Disse ainda que tem percebido nas reuniões do CONSUNI, que a ins�tuição já tem percebido que o curso
de Medicina tem necessidades diferentes sobre o calendário, que quando a PROGRAD traz por exemplo
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que temos que terminar junto com todos os cursos, isso não tem acontecido, como agora que vamos
terminar em fevereiro e os outros cursos só em abril e a ins�tuição tem que perceber que o curso de
medicina precisa de mais tempo para que os alunos cumpram toda a carga horária que é pesada. Não
houve mais considerações sobre o assunto. 3. Aulas prá�cas: Juliete explicou sugestão da coordenação
do curso de medicina em Goiânia que tem planejado uma carga horária menos de aulas prá�cas para
entender os resultados. Hoje não tem como falar em prá�cas em Jataí devido a atual situação, isso de
primeiro a oitavo período. Que em Goiânia, no primeiro e segundo ano estas prá�cas quase ano tem
acontecido e que nos demais tem �do uma semana e meia e no nosso caso, a PROGRAD já sinalizou que
temos que começar a discu�r as aulas prá�cas dentro de cada curso. Pedro perguntou sobre a diminuição
da carga horária prá�ca se não vai contra o PPC. Juliete explicou que na realidade o que observamos é
que muitos módulos no PPC têm carga horária prá�ca, mas que não acontecem de fato, pois o módulo
faz tudo de modo teórico. Então o ideal é deixar o mínimo possível de conteúdo prá�co, pensar também
nas prá�cas remotas para que seja possível realizar uma quan�dade muito pequena de prá�ca
presencial. Projetou documento do conselho diretor da ABEM do mês de fevereiro recomendando e
falando da importância das aulas prá�cas presenciais nos cursos de saúde e o CONSUNI já indicou que
temos que começar a planejar. Informou que a Elisângela mostrou uma planilha sobre os cenários de
prá�ca que poderão ser u�lizados de quinto ao oitavo período. Ressaltou que no momento as prá�cas
não estão permi�das, que apenas o internato e os úl�mos anos de graduação dos outros cursos da saúde
estão autorizados. O documento fala ainda da importância dos EPIs e sobre os locais atenderem as
normas sanitárias, não fala de quem seria a responsabilidade de fornecimento destes EPIs, mas falam da
vacinação dos docentes, alunos e preceptores que estejam nas prá�cas. Informou que o documento será
enviado para que os professores analisem se há possibilidade de realizarmos algum �po de a�vidade
prá�ca devido a esta recomendação. Ela entende a preocupação dos professores sobre o risco, mas que
em algum momento temos que pensar nesse planejamento. Helio falou que no momento é mesmo
impossível, mas que a longo prazo podemos pensar. A curto prazo apenas pensar em formas de adaptar
para prá�cas remotas. Juliete falou que tem visto uma preocupação nas reuniões de CONSUNI e
PROGRAD, pois tem cursos que os alunos não formam sem aulas prá�cas, mas que isso tem que ser
planejado e que vai ques�onar qual o posicionamento em relação a como fica o curso dentro do PPC
quando não há a realização das aulas prá�cas presencias, que assim que �ver informações ela repassa a
todos. 4. Concursos que estão sendo realizados: Juliete repassou informações sobre os concursos que
são muito importantes, pois quando �vermos os professores, vai melhorar o cenário do curso. Carla falou
que houve uma sinalização do DPM sobre os concursos e que foi realizada junto com Cinthia neste
momento a organização das normas complementares das vagas abertas e foram enviados 7 concursos
com cada norma complementar. A Unidade corrigiu e enviou todas e já foram aprovadas. O edital está
com a procuradoria que demora em média um mês para responder e deveria ser em 22/02, mas o edital
geral ainda não foi avaliado e os concursos estão parados esperando isso. Deve haver intervalo entre o
período de inscrição e a realização dos concursos e eles estão previstos para o semestre que vem. Todos
são para professores efe�vos nas áreas de Medicina da Criança e do adolescente, medicina da família e
comunidade, saúde da mulher e da criança/medicina da família e comunidade, clínica médica, anatomia/
área cirúrgica e saúde cole�va e epidemiologia. São 4 meses entre o edital e a realização das provas. E o
subs�tuto da professora Sara que não teve inscritos novamente, que o ideal seria alterar como os outros
com perfil apenas para graduação com CRM para ter mais chance de inscritos. Juliete ressaltou que neste
ensino remoto vai sendo possível organizar, mas ques�onou se os professores já estariam disponíveis
para o próximo semestre. Carla disse que se for começar em outubro como previsto, sim. Aridiane
perguntou sobre o concurso de saúde cole�va e epidemiologia com a saída da professora Edilaine será o
mesmo. Carla explicou que a mudança de saúde cole�va para clínica médica é do concurso an�go, mas
que o perfil referente a vaga da Edilaine é o mesmo.  5. Outros Assuntos: Foi discu�do ainda sobre as 7
vagas remanescentes que o curso deve decidir até dia 8. Cinthia explicou sobre como surgem as vagas
remanescentes devido a rota�vidade dos alunos e o curso tem que decidir se quer ou não disponibilizar
estas vagas, mas que caso não decida por disponibilizar todas, deve ter jus�fica�va. Juliete explicou que a
preocupação dela é pensar em mais 7 alunos nos cenários de prá�ca e que jus�fica�va seria essa. Marco
Tulio reforça a explicação que o curso pode definir, jus�ficar e escolher a modalidade também, sendo
para 2020.1 ou 2020.2. Aridiane falou sobre a importância do curso que seriam 7 profissionais a menos
para contribuir. Marco Túlio esclareceu as modalidades, sendo portador de diploma, mudança de curso,
reingresso e transferência faculta�va. Após a discussão, ficou como propostas, a 1: Leonardo com
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nenhuma vaga e 2: da professora Juliete, sendo 4 vagas - 2 2020.1 e 2 2020/2 na modalidade de
transferência, ficou como vencedora a proposta 2 com 16 votos e 4 votos para a proposta 1.  Nada mais
havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 19:41 (dezenove horas e quarenta e um minutos).

Docentes:

Adriana Queiroz Arantes Rocha

Alexandre Martucci

Ana Amelia Freitas Vilela

Aparecida de Lourdes Carvalho

Aridiane Alves Ribeiro

Barbara de Lima Lucas

Bruno Borges Ferreira Gomes

Carla Silva Siqueira Miranda

Danielly Chris�ne Vargas De Espindula Leite

Eduardo Bene�

Esteban Nicolás Lorenzón

Ewerson Jacobini Lo�e

Fernando Meneguini

Fernando Paranaiba Filgueira

Guilherme Braga Silva

Helio Ranes de Menezes Filho

Jonas Francisco Scopel

Júlia De Miranda Moraes

Juliete Teresinha Silva

Leonardo Dias Carrijo

Ludimila Paula Vaz Cardoso

Luciana de Moraes Bernal

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior

Marcelo Filizzolla

Márcia Carolina Mazzaro

Mariana Bodini Angeloni

Michelle Rocha Parise

Nubia De Souza Lobato

Pedro Vinicius Leite de Sousa

Roberto Fabiano Cintra Farias

Rosane Gouveia Vilela Machado

Sara Rezende De Carvalho

Sandra Maria Alkmim Oliveira

Simone Caetano Morale De Oliveira

Vanessa Rafaela Milhomem Cruz Leite
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Veronica Clemente Ferreira

 

Técnicos-administra�vos:

Cinthia Pacheco

Glydson Peres

Marco Túlio Oliveira Cardoso

 

Discentes:

Marcela Costa de Almeida Silva

Documento assinado eletronicamente por Michelle Rocha Parise, Professor do Magistério Superior,
em 08/07/2021, às 10:07, 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 Sandra Maria Alkmim Oliveira, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, 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
Superior, em 08/07/2021, às 12:27, 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 Meneguini, Professor do Magistério Superior,
em 08/07/2021, às 13:20, 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 Cinthia Alencar Pacheco, Secretário Execu�vo, em
08/07/2021, às 13:43, 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 Ana Amelia Freitas Vilela, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, 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 Esteban Nicolás Lorenzón, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 14:56, 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 08/07/2021, às 15:08, 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 Glydson Peres e Pires, Técnico, em 08/07/2021, às 16:44,
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 Jonas Francisco Scopel, Professor do Magistério Superior,
em 08/07/2021, às 16:54, 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 Hélio Ranes De Menezes Filho, Professor do Magistério
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Superior, em 08/07/2021, às 18:40, 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 Sara Rezende De Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 20:35, 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 Carla Silva Siqueira Miranda, Professora do Magistério
Superior, em 09/07/2021, às 07:33, 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, Professor do
Magistério Superior, em 09/07/2021, às 07:42, 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 Vanessa Rafaela Milhomem Cruz Leite, Professora do
Magistério Superior-Subs�tuta, em 09/07/2021, às 09:24, 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 09/07/2021, às 21:46, 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 Luciana De Moraes Bernal Meneguini, Professora do
Magistério Superior, em 11/07/2021, às 15:07, 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 Ludimila Paula Vaz Cardoso, Professor do Magistério
Superior, em 12/07/2021, às 13:38, 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 12/07/2021, às 17:36, 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 Queiroz Arantes Rocha, Professora do Magistério
Superior, em 15/07/2021, às 07:03, 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 Fernando Paranaiba Filgueira, Professor do Magistério
Superior, em 27/08/2021, às 15:44, 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 Verônica Clemente Ferreira, Professor do Magistério
Superior, em 15/09/2021, às 14:26, 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 2185236 e
o código CRC B019700A.
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