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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ 03/2017/2020

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas e vinte e sete
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.ª Júlia de Miranda Moraes, Vice-
coordenadora do Curso de Medicina desta Regional. Es�veram presentes: os professores, Ademar
Caetano de Assis Filho, Adriana Assis Carvalho, Alexandre Fabrício Martucci, Ana Amélia Freitas Vilela,
Ana Paula da Silva Perez, Bárbara de Lima Lucas, Carla Silva Siqueira, Edlaine Faria de Moura Vilela,
Ewerson Jacobini Lo�e, Fábio Morato de Oliveira, Guilherme Braga Silva, Joyce Cabral Andrade, Júlia de
Miranda Moraes, Lamar�ne Lemos de Melo, Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, Marcia Carolina Mazzaro,
Marcelo Filizzola, Michele Rocha Parise, Mirelle Garcia Silva Bailão, Polyane Junqueira Silva Andresen
Strini e Sandra Maria Alkmim, e os técnicos-administra�vas Cinthia Alencar Pacheco, Edismair Garcia
Carvalho e Tracy Mar�na Marques Mar�ns. Verificado o “quórum”, a Vice-coordenadora Julia declarou
abertos os trabalhos com os seguintes pontos de pauta: 1. Informes: ninguém informou jus�fica�va de
ausência. Julia fez a apresentação do prof. Guilherme e explicando que ele vai ficar com a parte de
cirurgia. Polyane apresentou pedido para cursar pós-graduação na UFU, e conforme exigido na reunião
de colegiado anterior ela apresentou cronograma de aulas e organização das aulas na sua ausência.
Edlaine falou sobre a extensão que enviou por e-mail o passo a passo de cadastro do projeto e o e-mail
foi recebido por todos agora será feito pelo SIGAA e o prazo não foi estabelecido, porém, deve ser feito o
mais rápido possível. Polyane explicou sobre quem �ver interesse em submeter o projeto para PROBEC e
PROVEC deve fazer essa opção na hora do cadastramento do projeto no sistema. Edlaine explicou que
tudo deve ser feito na hora do cadastramento. Danilo explicou sobre os orçamentos do laboratório de
habilidades que ficaram errados e foi pedido novamente a correção dos erros, os valores são sobre a
manutenção dos bonecos e o possível treinamento de oito pessoas. Jaqueline explicou que os modelos
dos bonecos estavam errados e por isso o valor estava errado, ela explicou sobre o treinamento de novas
pessoas. O memorando foi enviado para o chefe da unidade. Marcia explicou que o gasto com
manutenção foi enviado na previsão, mas o treinamento não, então pediu para a Jaqueline colocar. E
também sobre o desfibrilador e a Débora fez o orçamento deles em Goiânia, e segundo ela, eles não
estão aptos para uso. Danilo explicou que a empresa fornece um boneco específico para simulação.
Danilo explicou sobre o consultório 4 que ficou disponibilizado pela Julia e Fernando e que agora já ficou
pronto para uso. Ana Paula Perez perguntou sobre o orçamento se é apenas de uma empresa, pois
precisa de 3 para comprar. Danilo explicou que é exclusiva. Jaqueline explicou o horário de
funcionamento e o aviso de marcar por e-mail com até 24 horas de antecedência. Danilo explicou que
sobre o laboratório deve ser encaminhado por e-mail a todos. 2. Aprovação de PADOCs: Marcia explicou
que os Padocs serão aprovados pela unidade. Mirelle falou sobre a comissão e sua nova composição e
que encaminhará a todos o e-mail da comissão e informações importantes sobre os Padocs e Radocs e
auxiliar no preenchimento dos documentos. Falou sobre o relatório. Mirelle explicou sobre que as datas
serão enviadas por e-mail, pois devem ser enviados com antecedência para passar na reunião de
colegiado da unidade. 3. Docente para assumir a coordenação das LIGAS: Marcia pediu alguém que se
disponha a ser responsável sendo docente para assumir a coordenação das LIGAS sobre aprovação. E
Marcia se disponibilizou para assumir essa coordenação caso ninguém quisesse. 4. Demandas
monitoria: Julia falou sobre a nova coordenação de monitoria que ficará sob a responsabilidade da prof.
Polyane e explicou que as bolsas ainda não foram definidas e deverão ser definidas posteriormente.
Provavelmente deve con�nuar com três bolsas, a REJ teve um corte de bolsas num total de 20% para
toda a regional e devido a isso as bolsas terem sido cortadas para o curso. Os voluntários devem ser
apresentados, e quem �ver a demanda de monitoria devem ser passadas para a prof. Polyane. Explicou
que para esse ano não conseguiu um processo simplificado antes para a medicina, mas será passada na
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câmara superior e na COGRAD para que seja feito, porque se não fizer isso, a medicina sempre fica três
meses sem monitor. Esse ano como não foi feito ainda vai ficar sem monitor e a opção dada é a de
recondução do monitor no semestre seguinte. 5. Decisões de coordenação de módulo: Marcia explicou
sobre as decisões da coordenação de módulos, sobre a a�vidade integradora e em relação ao acordo
sobre o planejamento de aula e plano de ensino como os moldes do corpo humano saudável e houve um
ques�onamento sobre isso e que o assunto está aberto a todos se estão a favor ou não ou se con�nua
como está. Julia explicou que as reuniões de coordenação de módulo são mensais e que nelas acontecem
decisões conjuntas sobre plano de ensino, pontuação de provas e nas reuniões anteriores foi decidido
que cada coordenador de módulo repassaria as decisões ao seu módulo. E que tudo que foi tentado para
padronizar para inclusive publicação no site e não foi passado antes no colegiado porque os módulos
estão repassando para os professores de cada módulo. Sobre os obje�vos, ela disse que entende que tem
muitos professores que não tem obje�vos definidos, mas que isso é um processo e que deve ser feito de
forma gradual. Que cada reunião teve convocação para todos os professores, porém, teve pouca
presença. Marcia explicou sobre as construções que devem ser aos poucos e que tem decisões tem que
ser tomadas, não que é imposto, e que o aluno deve ter um norteador de aprendizagem e deve estar no
plano. E que isso é importante para todos. Se �verem dúvidas ou sugestão. 6. Frequência de ponto dos
TAEs: Marcia explicou que a frequência dos TAES já está sendo implantada, na coordenação está a folha
que deve ser preenchida diariamente e que qualquer dúvida deve ser encaminhada ao chefe imediato
para dúvida ou sugestões. 7. Espaço das profissões: Polyane explicou que o espaço das profissões deve
acontecer e que cada um que �ver necessidade ou quiser par�cipar e que ela reservou o laboratório para
par�cipação de todos se alguém quiser pode par�cipar e deve par�cipar será no dia 24 de maio. Ela
explicou que tem muitas pessoas interessadas e ela já enviou para a COGRAD. Julia explicou o que é o
espaço das profissões que traz alunos da rede de ensino para o conhecimento da universidade e que
cada curso elabora o que acha mais per�nente como forma de mostrar o curso e a COGRAD sempre pede
para que os alunos par�cipem e ano passado foi muito bom, apesar de ter sido avisado em cima da hora
e que esse ano foi avisado com muita antecedência. Foi pensado em montar o espaço dentro do
laboratório de anatomia com cada detalhe de cada área da medicina e com isso o aluno passa por várias
partes da medicina e que e Polyane está organizando e que será no laboratório de anatomia e que estão
abertos a sugestões para que aconteça da melhor forma. E que todos podem par�cipar e que vai receber
cer�ficado e no dia todos os alunos estão dispensados e quem colocou no plano de ensino pode se
planejar também. Falou sobre o resultado do ANASEM que foi muito bom, somos os melhores do estado
e entre as melhores do país.  Michele perguntou sobre a técnica operatória se vai dividir com o
Guilherme e Marcia explicou que ainda está vendo. Carla explicou sobre o espaço dos laboratórios
morfofuncional e suas normas, ela leu sobre o documento e que deve ser marcado com antecedência e
que o ambiente é para aulas, monitoria. E Danilo explicou sobre as normas do laboratório de habilidades
também onde ele leu sobre as mesmas e regras de conduta. Não havendo nada mais a tratar, a Sra.
Presidente Julia, declarou encerrada a reunião às 19:18hs (dezenove horas e dezoito 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.

Ademar Caetano de Assis Filho ______________________________________________________

Adriana Assis Carvalho_____________________________________________________________

Alexandre Fabrício Martucci ______________________________________________________

Ana Amélia Freitas Vilela ___________________________________________________________

Ana Paula da Silva Perez ___________________________________________________________

Bárbara de Lima Lucas ___________________________________________________________

Carla Silva Siqueira _____________________________________________________________

Edlaine Faria de Moura Vilela _______________________________________________________

Ewerson Jacobini Lo�e ____________________________________________________________

Fábio Morato de Oliveira ___________________________________________________________
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Guilherme Braga Silva ___________________________________________________________

Joyce Cabral ___________________________________________________________________

Júlia de Miranda Moraes____________________________________________________________

Lamar�ne Lemos de Melo _________________________________________________________

Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior __________________________________________________

Marcelo Filizzola ________________________________________________________________

Michelle Rocha Parise______________________________________________________________

Mirelle Garcia Silva Bailão _________________________________________________________

Polyane Junqueira Silva Andresen Strini _____________________________________________

Sandra Maria Alkmim______________________________________________________________

Técnico-Administra�vas do curso:

Cinthia Alencar Pacheco ____________________________________________________________

Edismair Garcia Carvalho __________________________________________________________

Tracy Mar�na Marques Mar�ns ______________________________________________________

Discente

Cláudio Teodoro Peixoto Franco ___________________________________________________

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 Carla Silva Siqueira Miranda, Professora do Magistério
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Braga Silva, Professor do Magistério Superior,
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§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edismair Carvalho Garcia, Técnico de Laboratório, em
24/09/2020, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

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
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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


08/04/2022 10:52 SEI/UFG - 1562512 - Ata

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1687190&infra_sistema=1… 4/4
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Documento assinado eletronicamente por Michelle Rocha Parise, Professor do Magistério Superior,
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Edlaine Faria De Moura Villela, Professor do Magistério
Superior, em 06/11/2020, às 15:10, 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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§ 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 1562512 e
o código CRC B28DC236.

Referência: Processo nº 23070.041989/2020-35 SEI nº 1562512

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
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
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
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

