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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ CORRIGIDA 02/2019/2020

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e dez minutos, 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. Es�veram presentes: Ana Paula da Silva
Perez, Esteban Nicolas, Michele Rocha Parise, Jorge Guilherme Emerick, Júlia de Miranda Moraes, Juliete
Teresinha Silva, Simone Caetano Morale de Oliveira e o discente Wanderson Santana. Ausências: Ewerson
Lo�e, Fábio Morato, Fernando Meneguini, Hélio Ranes, Jonas Scopel, Nubia Lobato e Verônica Clemente.
Verificado o quórum, ficou decidido que o professor Jorge será presidente do NDE até a tramitação do
PPC. Pautas: 1) Mudança do Prédio: Sobre a mudança do prédio e a possibilidade da mudança, segundo
a coordenadora do curso devemos mudar mesmo. Fazer oficio para que fique claro que se não tem ar
condicionado novo para instalar, fica como opção então �rar o ar da unidade Riachuelo e colocar lá no
Jatobá, mesmo que esse processo não compense por ser oneroso e os aparelhos não estarem novos. A
profa Julia comentou que não tem condições para a coordenação, pois não tem linha telefônica, mas o
resto, segundo a coordenadora mediante conversa com o André, estão prontos, pois aspectos
importantes como internet estão em funcionamento no prédio. Os laboratórios funcionarão no Jatobá,
mas tem o morfofuncional 2 que con�nuará aqui na Riachuelo. A coordenadora apontou que o curso tem
necessidade de docente médicos no PIESC e internato (necessidade de mobilização para esses locais),
então deixaria de ter API, ficaríamos apenas com a OSCE. No entanto, o colegiado do NDE não acha ideal,
então a API se mantém mas que fique claro que o coordenador da API corre atrás do professor escalado
para a data. Se o professor faltar e não arrumar subs�tuto ele será penalizado. 2) Internato: A profa
Juliete falou sobre o internato, que estão tentando fazer planilhas para rodar o 11º período. A maioria
dos médicos que a Juliete consultou acredita que dará para os alunos con�nuarem o internato em Jataí.
Amanhã, a Juliete se reunirá com os médicos chefes do serviço com o intuito de fazer com que se resolva
a situação. A profa Marcia falou que se entrar a OS no hospital (organização social), dificultará o
acolhimento e preceptoria dos alunos de medicina durante o internato. O discente Wanderson Santana
mencionou que parte da turma entrou com denúncia no ministério público e ate ir à mídia em caso de
necessidade para expor essas questões do internato. A maioria dos discentes acreditam que, a Profa.
Sandramara e a Rosângela, estão somente ganhando tempo mas não parecem ter conseguido solucionar
de fato o problema até porque não enviaram um documento formal sobre a resolução do problema. 3)
Teste de Progresso: O teste de progresso será realizado no dia 26/09 (quinta-feira) para tal, será
necessário entrar em contato com o centro de seleção e setor de compras. Sobre a demanda da prof
Elisângela ficou decidido que a Juliana vai ver quais os módulos que os alunos cursaram para ver o que
vai repe�r. Julia disse que o aluno deve ter nota do que ele realmente cursou e não aproveitar notas de
outros submódulos. A reunião encerrou-se às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos). Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Ana Paula da Silva Perez,
professora do Curso de Medicina, pelo presidente da reunião, Professor Jorge Guilherme Emerick, demais
membros do NDE e o representante discente.
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Documento assinado eletronicamente por Esteban Nicolás Lorenzón, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 10:52, 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 Juliete Teresinha Silva, Coordenador, em 05/11/2020, às
10:58, 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 Júlia De Miranda Moraes, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 12:19, 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 Paula Da Silva Perez, Professora do Magistério
Superior, em 06/11/2020, às 08:24, 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 Michelle Rocha Parise, Professor do Magistério Superior,
em 06/11/2020, às 11:20, 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 Jorge Guilherme Emerick, Professora do Magistério
Superior, em 08/11/2020, às 20:31, 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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