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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº 05/2020/2020 - UAECISAU-REJ

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e sete minutos, via
videoconferência, reuniram-se os professores, técnicos-administra�vos e discentes do Curso de Medicina
da Universidade Federal de Jataí. Es�veram presentes: Ademar Caetano De Assis Filho, Ana Amélia Freitas
Vilela, Ana Paula Da Silva Perez, Aridiane Alves Ribeiro, Barbara De Lima Lucas, Danielly Chris�ne Vargas
de Espíndula Leite, Edlaine Faria De Moura Villela, Esteban Nicolás Lorenzón, Ewerson Jacobini Lo�e,
Guilherme Braga Silva, Hélio Ranes De Menezes Filho, Jonas Francisco Scopel, Júlia De Miranda Moraes,
Juliano Oliveira Rocha, Juliete Teresinha Silva, Leonardo Dias Carrijo, Luciana De Moraes Bernal, Márcia
Carolina Mazzaro, Mariana Bodini Angeloni, Sandra Maria Alkmim Oliveira, Sara Rezende De Carvalho,
Simone Caetano Morale De Oliveira, os técnicos-administra�vos: Cinthia Pacheco, Jessica Ribeiro
Magalhaes, João Pedro Lourenço Mello, Marco Túlio Oliveira Cardoso e Mirella Carvalho Costa,  e o
discente Bruno Leotério dos Santos. Juliete começou a reunião dando boas-vindas a professora Vanessa,
nova professora subs�tuta do curso. 1) Informes: Passou a palavra para professora Bárbara sobre
informes da extensão da resolução 7/18 do MEC sobre a necessidade de 10% da carga horária do curso
ser dedicada a trabalhos de extensão. Explicou que assumiu a vaga do Esteban na extensão e que a fala
que ouve desde então é de es�mulo sobre estas ações em todos os cursos. Explicou que projetou os
arquivos referentes ao assunto e como deve ser. Ana Paula falou que como isto será discu�do no NDE, a
Bárbara pode par�cipar da próxima reunião do NDE. Bárbara então explanou sobre a obrigatoriedade dos
10% desta carga horária para a extensão, abrangendo projetos de ensino inclusive como projetos de
extensão. Ainda nos informes, Juliete falou sobre reunião com a FUNDACH que a impressão que ela teve
devido à transição com a estadualização é que as coisas devem acontecer como estavam, não ficou claro
ainda como será o contrato com a UFJ e como isso acontecerá, mas que ela percebeu uma recep�vidade
muito boa e todos os profissionais médicos estão sendo contratados que existe a responsabilidade com o
ensino e que ela notou que a FUNDACH tem essa preocupação. Falou também do e-mail recebendo os
parabéns do MEC sobre o desempenho dos alunos no ENADE. Marcia pediu esclarecimentos sobre a
tramitação dos estágios que era no COAPES e agora como vai ser. Juliete falou que a orientação é que até
janeiro tudo será como antes. Ana Paula falou que a par�r da nota do ENADE, o INEP publicou um
relatório de 2019 e mostra que 38 alunos da turma 1 e 2 que fizeram a prova. Ela mostrou os 2 gráficos,
pois achou importante sobre o desempenho dos alunos em que mostra a nota do curso de medicina foi
maior que a média brasileira, tanto da região centro-oeste e como de Goiás e também tanto na parte de
formação geral quanto na específica e que este é um resultado muito bom e que a coordenação
parabeniza a todos pelo resultado entre alunos professores, TAES e terceirizados, ainda a an�ga direção e
atual reitoria, pois o resultado é um conjunto de todos para o sucesso do curso com nota 5. E Ana Paula
informou ainda que mais uma turma formou com 9 alunos dos 11 optando por antecipar a formatura e
assim temos mais médicos formados. Juliete falou que a UFG de Goiânia pediu que o relatório fosse
compar�lhado com eles para que pudessem melhorar e isso é mo�vo de orgulho. Ana Paula falou sobre
o concurso da anatomia e que os concursos subs�tutos e que para professores efe�vos ainda demora um
pouco, mas que subs�tuto esperamos fazer ainda esse ano. 2. Aprovação da ata nº 04: Perguntou se
todos concordam e aprovam. Todos concordaram e ata foi aprovada. 3. Novo membro DE para compor o
NDE: Devido a exoneração da professora Denise, foi explicado que precisa de um novo membro do NDE e
no lugar da professora Denise seria melhor um membro DE e que hoje precisaria de um novo nome. Ana
Paula falou que a professora Mariana mostrou interesse em par�cipar inclusive para ajudar na
organização dos documentos. Que apenas ela manifestou interesse, mas que se �ver mais alguém pode
colocar em votação e Juliete perguntou que se �ver algum médico que queira par�cipar principalmente
por causa da reelaboração do PPC. Todos aprovaram o nome da Mariana, mas Juliete ressaltou a
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importância de um médico que pudesse compor e ajudar. 4. Orientações sobre o ensino remoto: Ana
Paula falou sobre orientação no ensino remoto e alguns problemas que surgiram, mas não foram tantos
estamos caminhando bem, mas que uma reclamação que chegou que professores estão exigindo que as
câmeras ligadas, temos a orientação que mantenham a câmera ligada e a gravação obrigatória, para os
alunos que não consigam gravar e se o aluno não quiser aparecer desligue câmera e microfone e que não
se pode obrigar os alunos a ficarem com câmeras ligadas e que o tempo das aulas deve ser resumido,
pois aulas síncronas cansam muito o aluno e que os momentos assíncronos são mais interessantes e que
no módulo eles fazem uma hora ou uma hora e vinte em aula síncrona e os outros assíncronos. Ana Paula
falou que diante de tudo temos poucos problemas e temos conseguido um bom andamento e que
problemas podem aparecer. Falou que o aluno Bruno falou sobre um processo avalia�vo para ver como
esse ensino remoto está sendo feito e junto com a CAMEJ a coordenação vai lançar um formulário pra
saber como está sendo esse ensino remoto. Aluno Bruno falou que tem sido boa a experiência e que os
formulários serão feitos logo até para dar um parecer aos outros cursos e ver q é algo viável a ocorrer e
es�mular o retorno dos outros cursos e que os problemas vão sendo ajustados. Juliete falou sobre a
instrução norma�va que não se pode obrigar os alunos a ficar com a câmera ligada. Jonas falou que tem
coisas que não está sa�sfeito no curso que tem algumas coisas que ele considera uma imaturidade que
ele fica preocupado com isso. Relatou da situação em que o professor está internado e os alunos
preocupados com a prova ao invés de se preocuparem que com o professor e ele se mostrou chateado
com esta relação entre os alunos e que coisas como deixar a câmera desligada é mais uma destas coisas e
ele mostrou a preocupação de formação dos alunos com alguns problemas que ele vem notando. Pediu
desculpas pelo tom de desabafo, mas que ele se preocupa com a maturidade dos alunos em relação a
todas estas questões. Juliete falou que entende a fala do Jonas, mas que a coordenação tem passado
muito mais problemas que isso, mas que ela concorda que os alunos devem ter mesmo mais maturidade.
Jonas se demonstrou preocupado com a maturidade dos alunos e considera essa uma consequência do
fato de que o aluno acha que tem muitos direitos. Marcia falou que tem universidades como a PUC que
exige sim bastante na aula, com câmeras e jalecos, pois por exemplo numa aula de semiologia isso é
importante. O aluno Bruno falou que entende a frustração do professor, mas que na visão de aluno ele
concorda com a câmera ligada que ele se considera mais desperto. Mas que ele acha que é uma questão
de in�midade também e cada um tem seus mo�vos e até a questão de horário deve ser acordado entre
aluno e professor que ruim é ser fora do combinado, mas que ele queria falar sobre o lado do aluno
também. Veronica falou que como professor do mesmo jeito que o aluno tem in�midade por estar em
casa, o professor também tem. E que todos tem que se colocar no lugar do outro e falta empa�a e que os
professores também estão sobrecarregados. 5. Escolha do Novo Presidente da COREME: Juliete explicou
a respeito da COREME e que hoje já existe o plano e que precisa de um coordenador que é necessário,
pois já tem o professor Pedro como vice, mas que precisa coordenador e a Elisângela não deu resposta
defini�va sobre isso, e se tem alguém que se disponibilizaria. Ninguém se disponibilizou e Juliete ficou de
ter resposta sobre a aceitação do cargo pela professora Elisângela. 6. Coordenação do Curso, segundo a
Lei do Ato Médico:  Foi explicada sobre a necessidade de coordenador e vice do curso ser médico. Juliete
explicou que isso foi falado em reunião inclusive da CAMEM, que isso é uma necessidade de legislação e
que foram atrás da informação que a lei 12842/2013 e por este mo�vo, a professora Ana Paula não
poderia ser vice-coordenadora, mesmo apesar de todo o brilhante trabalho desenvolvido. Mas ainda
assim, Ana Paula teria um papel na coordenação que será a coordenadora pedagógica e que o professor
Alexandre será o vice-coordenador. Ana Paula falou da importância de se trabalhar no curso mas que é
necessário que seja médico e que o maior trabalho é agora devido o momento, mas que depois a
coordenação será mais tranquila. Todos concordaram com as mudanças. 7. Data da próxima reunião:
Ana Paula explicou a necessidade da próxima reunião de curso e a proposta é a de que aconteça no
próximo dia 26/11, pois temos que analisar como serão feitas as aulas prá�cas, as possibilidades e
desafios. 8. Outros assuntos: Veronica perguntou sobre o professor subs�tuto da Adriana e Ana Paula
explicou que esse processo não �nha concurso aberto para ser aproveitado, mas que está em
andamento. Barbara perguntou sobre o presidente do NDE poderia fazer a função de que o atual vice
coordenador, isso devido a questões da progressão e qual impacto uma portaria teria para a progressão
da Ana. E perguntou ainda se foi analisado a possibilidade do presidente do NDE ser o responsável pela
vice coordenação por conta do impacto que essa portaria teria na carreira da Ana Paula. Julia explicou
que pensaram sim sobre estas questões e que conversou sobre isso com a Ana Paula. Explicou que no
NDE não tem obrigatoriedade de presidente ser médico e a princípio, Ana Paula preferiu não assumir a
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presidência do NDE e que no momento ela vai assumir uma posição de mais proximidade com a
coordenação em relação ao trabalho que já vem desenvolvendo. Nada mais havendo a tratar, a reunião
encerrou-se às 19:40 (dezenove horas e quarenta minutos).

Docentes:

Ademar Caetano De Assis Filho

Ana Amélia Freitas Vilela
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Sandra Maria Alkmim Oliveira

Sara Rezende De Carvalho

Simone Caetano Morale De Oliveira

Técnicos-administra�vos:

Cinthia Alencar Pacheco

Jessica Ribeiro Magalhaes,

João Pedro Lourenço Mello

Marco Túlio Oliveira Cardoso

Mirella Carvalho Costa

Discentes

Bruno Leotério dos Santos

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Lourenço Mello, Técnico de Laboratório, em
07/07/2021, às 18:16, 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 Mariana Bodini Angeloni, Professora do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 08:00, 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
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Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Da Silva Perez, Professora do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 08:57, 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 11:52, 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 14:29, 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 14:58, 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 Jonas Francisco Scopel, Professor do Magistério Superior,
em 08/07/2021, às 16:55, 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 Hélio Ranes De Menezes Filho, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 18:43, 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 Leonardo Dias Carrijo, Professor do Magistério Superior,
em 12/07/2021, às 17:40, 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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