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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ NDE CURSO DE MEDICINA 01.2017/2019

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas reuniram-se na sala dos
professores do curso de Medicina da Regional Jataí, Unidade Riachuelo, da Universidade Federal de
Goiás, sob a presidência do Prof. Jorge Guilherme Emerick, os professores do Curso de Medicina,
membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE: Alexandre Fabrício Martucci, Fernando Paranaiba
Filgueira, Hélio Ranes de Menezes Filho, Júlia de Miranda Moraes, Márcia Carolina Mazzaro, Núbia de
Souza Lobato, Simone Caetano Morale de Oliveira e Verônica Clemente Ferreira e a técnica administra�va
Juliana Freitas Silva. Os professores Edlaine Faria de Moura Villela e Fábio Morato de Oliveira estão em
período de férias, portanto jus�ficaram ausência da reunião via e-mail. Verificado o “quorum”, o Sr.
Presidente declarou abertos os trabalhos passando a palavra para a Coordenadora do Curso, professora
Márcia, que solicitou as pautas da reunião, começando pela Pauta: 1. Discu�r o retorno da grade do
curso para 16 semanas: a professora Júlia explanou sobre a organização das cargas horárias para 16
semanas, baseada na reunião com o professor Leandro Luís Galdino de Oliveira – Coordenador de
Currículo e avaliação em Goiânia, pois o mesmo informou que os módulos podem ser baseados em 16
semanas, porém a distribuição poderia ser em 20 semanas. A Professora Júlia informou também que o
prazo que a PROGRAD concedeu a medicina para entrega do Projeto Pedagógico de Curso - PPC é até o
final do mês de fevereiro, pois em março há a previsão de aprovação do novo Regulamento Geral dos
Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás, com isso, o curso teria que realizar novas
modificações o que poderá incorrer em não cadastramento dos semestres posteriores. Disse também
que os ajustes que estão sendo realizados do PPC, devem seguir a Instrução Norma�va 03/2016, pois os
itens presentes nela serão avaliados no momento de apreciação do CONSUNI, pois o PPC da Medicina,
não precisa mais ser apreciado pela Regional Jataí, pois já passou por essas instancias. Ainda sobre as
alterações do PPC, informou que, de acordo com orientações do Professor Leandro, tudo o que está no
sistema não pode ser alterado, pois já consta no histórico do aluno. Fernando ques�onou sobre a
questão das 16 semanas, com isso, Júlia explicou que é uma sugestão da coordenação, que pode ser 16,
mas a organização dos professores pode se distribuir em 20 semanas. A sugestão do Fernando é marcar
reunião com o pró-reitor. Márcia colocou que não estão sendo dado as 20 semanas. Núbia colocou que
mudar a quan�dade de semanas não vai interferir nos casos de professores que não cumprem os
horários. Alexandre colocou que essa questão de falta dos professores, deve ser separada dessa questão
das 20 semanas. Márcia colocou que deveríamos colocar uma semana de planejamento e uma de
recuperação e avaliações. Diante das explanações, o presidente, professor Jorge ques�onou sobre a
mudança de 20 semanas para 16, porém, os membros opinaram por manter as 20 semanas. 2.
Finalização das planilhas dos módulos do PPC: Márcia explanou sobre o problema do submódulo de
imagenologia, pois os alunos não estão sendo contemplados com ele, por conta da falta de professor na
área. Jorge sugeriu que cada professor cedesse uma hora e que quando �ver o professor, faz um curso de
imagenologia para os alunos que não �veram esse submódulo. Júlia disse que poderia cada professor
poderia dar a sua parte em relação à imagenologia. Alexandre opinou que não é bom colocar
imagenologia nos primeiros períodos e que o ideal seria colocar no quinto ou sexto período. Após as
discussões, a professora Márcia, disse que finalizaria as tabelas e enviaria para apreciação de todos,
informou também que reveria a parte de psiquiatria, pois a previsão seriam dois módulos, porém sua
proposta é de apenas um. Foi levantado também a questão das disciplinas opta�vas para os alunos se
matricularem, pois de acordo com a grade eles precisam de 128h dessas disciplinas, como haviam
algumas dúvidas em relação a oferta de opta�vas, a coordenação verificará algumas informações,
principalmente em relação ao lançamento antes do repasse para os professores no colegiado. 3. Discu�r
a organização das ementas: Júlia enviou um e-mail para os professores que são coordenadores de
módulo, para que eles enviem as ementas e as referências para organizar o PPC, deve-se marcar uma
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reunião extraordinária para organizar essa parte. Foi discu�do sobre a questão das disciplinas opta�vas e
especificamente sobre a oferta de libras, se deve constar no PPC e também no fluxo. 4. Outros: Sobre os
concursos, foi dito que o concurso de Pediatria vai ser aberto com outro nome e que além desse, é
preciso abrir nas áreas de Psquiatria, Medicina Legal, Geriatria, Medicina Palia�va, Cirurgia Geral,
Oncologia e Hematologia, Pediatria (2), Clínica e urgência e emergência (2), Urologia, Radiologia e
Medicina da Família. Jorge manifestou que a segunda colocada no concurso efe�vo da área de
O�almologia, a Senhora Flávia Emerick poderia assumir o módulo de bioé�ca e os demais que estão
módulos com problemas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por
mim, Juliana Freitas Silva, secretária acadêmica do Curso de Medicina, pelo presidente da reunião,
Professor Jorge Guilherme Emerick e demais membros.
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Documento assinado eletronicamente por Verônica Clemente Ferreira, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 20:32, 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 Alexandre Fabricio Martucci, Professor do Magistério
Superior, em 04/11/2020, às 21:27, 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 Juliana Freitas Silva, Assistente em Administração, em
05/11/2020, 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 Júlia De Miranda Moraes, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 12:24, 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 Fernando Paranaiba Filgueira, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 15:21, 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 Jorge Guilherme Emerick, Professora do Magistério
Superior, em 08/11/2020, às 20:38, 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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