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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ REUNIÃO GERAL DE CURSO 02/2019/2020

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove às dezoito horas reuniram-se na sala de
reuniões do Curso de Medicina da Regional Jataí, Campus Jatobá, da Universidade Federal de Goiás, sob a
presidência da Prof. Juliete Teresinha Silva, Cordenadora do Curso de Medicina desta Regional. Es�veram
presentes: os professores, Ademar Caetano de Assis Filho, Adriana Assis Carvalho, Adriana Queiroz
Arantes Rocha, Aparecida Carvalho, Aridiane Ribeiro, Danielly Chris�ne Vargas de Espíndula Leite, Danilo
Lopes Assis, Denise da Costa Carvalho, Esteban Nicolas, Elisângela Garcia Cabral, Fernando Meneguini,
Guilherme Braga Silva, Hélio Ranes de Menezes Filho, Jonas Francisco Scopel, Juliano Oliveira Rocha,
Juliete Teresinha Silva, Leonardo Dias Carrijo, Marcelo Filizzolla, Nina Franco Luz, Roberto dos Santos
Júnior, Roberto Fabiano Cintra, Simone Caetano Morale, Veronica Clemente. Técnico-administra�vos:
Cinthia Alencar Pacheco, Edismair Garcia e Juliana Freitas Silva. Informes: Verificado o “quórum”, a
professora Juliete declarou abertos os trabalhos e começou a reunião agradecendo a presença de todos
diante do começo das aulas. Falou da importância de fazer essa reunião para abordar sobre o início das
aulas e que serão definidas duas quartas por semestre para que se reúna devido à importância. Falou
sobre os alunos reprovados que de acordo com o regimento interno o aluno deve cursar todas as
disciplinas do módulo e que se deve ficar muito atento a isso, pois não estava acontecendo e agora deve
ser passado como ciência. Juliana pediu que cada professor desocupasse a mesa da sala dos professores
para que esvazie a mesa para uso. Relatou que a Julia sugeriu que os escaninhos fossem divididos por
módulo e todos concordaram. Juliete falou que todas as aulas acontecerão aqui no Jatobá e que apenas a
sala para o internato ficou na Riachuelo e que o secretário do internato deve entrar logo e ficar um dia lá,
mas ficará primeiro no Jatobá para repasse de serviço. Afastamento para Doutorado da servidora Juliana
Freitas Silva: Juliete falou sobre o afastamento para cursar doutorado da Juliana. Em seguida, Juliana,
explicou sobre como está o andamento do curso e que está cursando suas disciplinas e jus�ficou que
devido à situação inicial do curso não dava pra �rar afastamento para o mestrado e que foi muito dificil
nao ter afastado no mestrado e que assim, ela quer solicitar agora dois anos e 5 meses afastamento para
o doutorado. Explicou que na regional todos os técnicos que se afastaram para pós-graduação �veram
direito a subs�tutos e que o curso pode correr atrás disso. A prof Adriana explicou também sobre seu
doutorado e que também precisa de afastamento que a pesquisa é muito ampla e que demanda muita
tempo e esforço. Juliete falou que para a Adriana tem a abertura para concurso de professor subs�tuto e
que o curso nao terá prejuízo. Adriana falou que tem a Laurena e a Nina que podem ajudar um tempo até
vir o subs�tuto. Juliete falou que o subs�tuto deve vir na área da Adriana que é psicologia médica. Juliana
falou que na área dela tem momentos de pico e que ela poderá �rar dúvidas se necessário. Juliete
perguntou se todos concordam e todos concordaram. Mudança para o prédio da Medicina – Campus
Jatobá: Em relação à mudança, Juliete falou da importância de u�lizar o espaço do novo prédio que tem
uma área muito boa para aulas e uso geral e que os laboratórios devem ser mais u�lizados no
aprendizado dos alunos e que os professores devem se inteirar dos recursos e dos espaços disponíveis
para uso. Os professores solicitaram que seja vista a questão do estacionamento que não tem no prédio
novo e a demanda é grande. Juliete informou que algumas salas não terão ar-condicionado por enquanto
e que provisoriamente teremos essa dificuldades. Danilo falou que o laboratório de habilidades não veio
para o Jatobá porque não tem ainda ar-condicionado suficiente. Juliete falou que pensando nisso,
conseguiu a doação de 2 aparelhos de ar-condicionado para o curso. CH dos professores: Juliete falou
sobre as cargas horárias que o curso enfrenta dificuldades por causa do internato e que as turmas estão
avançando, e que os ques�onamentos que vem sendo feito a todos os professores sobre carga horária
nao é uma inves�gação sobre cumprimento de carga horária mas de ajuste nas tantas demandas que tem
o curso. Juliete esclareceu o obje�vo dessa carga horária que tem sido solicitada inclusive pelo Cisau para
acompanhamento de todos e que todos os professores devem cumprir as 8 horas semanais porque o
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curso precisa muito. Oficina “Avaliação por competências na área da saúde” – Dia 22/08/2019: Juliete
falou sobre a professora Edna que virá dar a palestra de capacitação no dia 22/08 e que todos se
empenhem para par�cipar quem não �ver em aula, o tema é avaliação por competência em saúde. Ela
fará oficinas sobre o assunto e quem não es�ver em sala de aula pode par�cipar e que aconteça o evento
no Jatobá, pois todos estão dando aula aqui. Internato: Denise fez uma explanação completa sobre o
internato por período e das dificuldades pois o nono e o décimo período ficam abandonados sem
professor e que a juliete tem feito essa correria com carga horária tentando atender. Ela explicou que
diretoria clínica do hospital solicita que o professor dê um parecer sobre cada especialidade e explicou
que agora tem espaço para atender os casos no hospital, pois Roberto Santos comentou que não �nha
espaço para atendimento e Denise falou que isso foi resolvido. Ela pediu ainda que se montasse uma
sequência de atendimento para situar os alunos e que a diretoria clínica acha que o retorno a eles pelos
pareceres seria uma contrapar�da muito boa da univerisdade. Sobre o décimo período que tem um
grande volume de alunos deve ser pensado em como resolver porque tem muitos alunos nas unidades de
saúde e da cirurgia teve um problema com a saída dos cirurgiões devido ao problema financeiro do
hospital e os alunos ficaram sozinhos e que foi resolvido de maneira palia�va com duas semanas no
Padre Tiago mas que não foi totalmente sa�sfatório, mas diante de uma estabilização do município, o
décimo período e o décimo período foi organizado de maneira sa�sfatoria diante de todo o esforço que
todos têm feito para organizar aqui. Ela explicou toda a situação atual de cada área e são muitas
dificuldades diante de espaço fisico, principalmente na área de pediatria. No caso da cirurgia tem
conseguido melhorar em acordo do Padre Thiago, mas só está previsto para setembro, então quem
começa agora teria essa deficiência. Ela falou da preocupação do décimo período que já são as 4 turmas
juntas e tem muitos alunos para tentar resolver. Denise explicou o procedimento feito para atender as
reclamações dos alunos na ouvidoria que foi todo organizado por Goiânia entre os hospitais com datas e
locais em Goiânia e que �veram alguns problemas, pois estágios que foram prome�dos não foram
cumpridos e os alunos já estão em Goiânia tendo mudado e isso seria desrespeito aos alunos, mas que
ela entrou em contato com a Sandramara que ia resolver essa semana ainda. Denise respondeu ao Jonas
sobre ser defini�vo que os alunos estejam em Goiânia e ela disse que a intenção é que seja passageiro e
que se resolva tudo por aqui. Juliete comentou que é preciso que todos se sensibilizem sobre essa
situação e para que tudo aconteça aqui. É importante que se juntem todos para tentar resolver e que
todos podem se juntar e tentar resolver também. Denise acrescentou que a reitoria ainda trabalha nisso
porque somos UFG e que num próximo momento que �ver desmembrado ela não vai ajudar e que a ação
no Ministério Público foi contra a reitoria e que futuramente será para Regional Jataí. Juliete falou que o
Daniel explicou que não tem nada registrado sobre as vagas de técnicos no Cisau. Cinthia explicou sobre
as solicitações que já foram feitas via memorando e Juliete pediu que seja anexado ao processo para
juntar forças para cobrar e Jonas falou sobre como é importante saber de onde vem nossas forças se
como essa ação do Ministério Público foi importante. Edismair citou a importância de não excluir a
unidade do diálogo sobre técnicos. Juliete falou que tem tentado se aproximar devido a importância de
conseguir as coisas. Roberto Santos falou que é importante cobrar contrapar�da da Secretaria de Saúde e
também na Regional e que ele se sente desamparado que foram diminuindo os campos de estágio.
Danilo falou que a par�r da demandas geradas no Cisau tem resolvido muita coisa, inclusive as questões
do laboratório de habilidades. Juliete falou que é importante as reuniões de preparação do internato e
que no caso da obstetrícia, organizaram dois meses antes de iniciar e que não houve reuniões e Denise
explicou que foi atrás de cada coordenador e dos alunos para saber das demadas e Juliete sugeriu que
ainda assim fossem feitas reuniões sobre isso. Juliete explicou para o Roberto Santos como funciona a
parte do internato e a carga horária do professor. Aparecida falou que o curso de medicina surgiu por
conta de polí�ca e essa poderia ser a hora de correr atrás desse pessoal. Adriana Queiroz falou que nao é
só a questão �sica, mas que tem também a logís�ca de exames, por exemplo que a força polí�ca é
importante. Cronograma das reuniões ordinárias do colegiado: Juliete falou a necessidade de decidir as
datas das próximas reuniões de colegiado para todos se programarem. Juliana falou que seria bom um
mês após as aulas e um mês antes do final e ficou definido dia 25/09 e 20/11 às 18 horas. Juliete
agradeceu a presença de todos e terminou a reunião as 18:48 (dezoito horas e quarenta e oito 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.
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Docentes:

Ademar Caetano de Assis Filho ______________________________________________________

Adriana Assis Carvalho_____________________________________________________________

Adriana Queiroz Arantes Rocha ______________________________________________________

Aparecida Carvalho _______________________________________________________________

Aridiane Alves Ribeiro _____________________________________________________________

Danielly Chris�ne Vargas de Espíndula  Leite ___________________________________________

Danilo Lopes de Assis  _____________________________________________________________

Denise da Costa Carvalho __________________________________________________________

Esteban Nicolas __________________________________________________________________

Elisângela Garcia Cabral ___________________________________________________________

Fernando Meneguini  ______________________________________________________________

Guilherme Braga Silva _____________________________________________________________

Jonas Francisco Scopel _____________________________________________________________

Juliano Oliveira Rocha _____________________________________________________________

Juliete Teresinha Silva  _____________________________________________________________

Leonardo Dias Carrijo _____________________________________________________________

Marcelo Filizzolla _________________________________________________________________

Nina Franco Luz __________________________________________________________________

Roberto dos Santos Júnior __________________________________________________________

Roberto Fabiano Cintra ____________________________________________________________

Simone Caetano Morale ___________________________________________________________

Veronica Clemente ________________________________________________________________

Secretária do Curso:

Cinthia Alencar Pacheco ___________________________________________________________

Juliana Freitas Silva _______________________________________________________________

Técnico-administra�vos

Edismair Garcia __________________________________________________________________

Discentes:

Mayane Oliveira Assis _____________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Adriana Assis Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 05/10/2020, às 18:59, 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 05/10/2020, às 19:58, 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
05/10/2020, às 21:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Esteban Nicolás Lorenzón, Professor do Magistério
Superior, em 06/10/2020, às 09:02, 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 Danilo Lopes Assis, Professor do Magistério Superior, em
06/10/2020, às 10:44, 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 Aridiane Alves Ribeiro, Professor do Magistério Superior,
em 06/10/2020, 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 Edismair Carvalho Garcia, Técnico de Laboratório, em
06/10/2020, às 13:15, 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 Elisangela Garcia Cabral, Professora do Magistério
Superior, em 06/10/2020, às 20:17, 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 22:11, 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 Verônica Clemente Ferreira, Professor do Magistério
Superior, em 19/10/2020, às 16:45, 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
04/11/2020, às 17:12, 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 21:21, 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 05/11/2020, às 07:59, 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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