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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ 03/2019/2020

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezessete horas e quarenta
minutos, reuniram-se na sala de reuniões do curso de Medicina da Regional Jataí, Unidade Jatobá, da
Universidade Federal de Goiás, sob a presidência da Prof. Juliete, os professores do Curso de Medicina,
membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE. Es�veram presentes: Adriana Queiroz, Ana Paula da
Silva Perez, Denise Carvalho, Esteban Nicolas, Fábio Morato de Oliveira, Julia Moraes, Juliete Teresinha,
Marcia Mazzaro, Michele Rocha Parise e a técnica-administra�va Cinthia Pacheco. Ausências: Ewerson
Lo�e, Helio Ranes, Núbia Lobato, Verônica Clemente. Verificado o “quorum”, a reunião começou às 17:40
e Juliete começou falando sobre a presidência do NDE e sua importância. Pautas: 1) Informes: Como
informes falou sobre a reunião com os alunos e representantes de turmas do primeiro ao oitavo período
que será levados os tópicos aos coordenadores de módulo em forma de demandas discentes. Juliete
informou que o clima foi muito tranquilo e eles foram muito maduros sobre as demandas e que serão
levantados os detalhamentos de todas as questões na reunião de coordenadores de módulo. Denise
falou que fez a reunião também com os representantes dos alunos do internato e Marcia falou sobre a
avaliação do teste de progresso que é importante falar sobre o resultado que será o diagnós�co que
serve para avaliar o curso. Falou ainda da importância de ter esse �po de avaliação e que em outras
faculdades os alunos ganham bônus sobre isso. Michele falou que no próximo ano pode tentar isso.
Juliete disse que o teste foi muito elogiado. A avaliação foi bastante posi�va para todos. 2) Criação de
Comissão: Fábio falou sobre a criação da comissão para aplicação das APIs e OSCEs, a proposta seria
devido a sobrecarga dos TAES e ele acha que os TAES deveriam apenas auxiliar o prof Danilo que é o
coordenador. Ana Paula falou que cada API tem o coordenador da AI e também poderia esse
coordenador auxiliar e Fábio sugeriu a coordenação das duas API e OSCE e que Allana seria uma boa
coordenadora para isso. Fabio falou que fará uma reunião sobre isso. Julia disse que poderia todos TAES
ajudar. Ana Paula falou que seria o auxílio mesmo sobre cada um para ficar bom para todos. 3)
Submódulo de fisiologia: Juliete falou sobre a fisiologia que os alunos ficaram 3 semanas sem aula, e
reclamaram que além disso ainda ficariam outras duas semanas sem aula e que a Nubia disse que falou
com eles, mas Juliete disse que os alunos estavam insa�sfeitos. Nubia sugeriu que passasse pra frente
para reposição e que deveria manter como está. 4) Mudanças Anatomia: Ana explicou como ficou com a
mudança da anatomia que as a�vidades serão ajustadas para que esse problema seja resolvido. e que
ficou decidido entre eles para que os alunos sejam atendidos. Juliete falou que os alunos não tem prá�ca
de fisiologia e que já teve uma ideia sobre isso e como eles falaram que nunca �veram poderiam fazer
reunião com os professores para ver como isso poderia ser resolvido. Julia disse que pode ser levado ao
laboratório de habilidades ou assis�r vídeos. Esteban disse que tem um aparelho no laboratório de
pesquisas médicas que pode ser usado pra isso. Juliete falou que seria bom reunir com os professores da
área e decidir. Julia falou que pode ser como nas aulas dela que traz um órgão de outro animal que pode
ser comparado com outras áreas e programar entre eles e os alunos adoram e faria uma prá�ca modular.
Denise falou que entre os alunos também pode se ajudar e que o aluno mesmo pode ser material
humano ao ter essas aulas. Julia falou que outros professores podem dar ideias. Juliete falou da
importância dessas reuniões para ajustes. 5) Vaga Anatomia: Sobre a vaga da Polyane Juliete falou com o
Sauli e viria professor médico para fazer essa correlação que a clínica e a própria Bárbara disse que tem
dificuldade de correlacionar e que é uma demanda inclusive dos alunos e que ela conversou com o prof
Luiz Carlos Morais que poderia ser uma vaga DE para 2 de 20hs mas que Sauli disse que 2 não tem jeito,
mas que 01 professor 20 horas pode ser. Existem médicos em potencial que poderiam ser admi�dos
nessa área como ortopedia. Se o NDE concordar esse perfil seria 20 horas médico. Ana Paula falou que a
Bárbara manifestou receio de que esse professor vá para o internato futuramente e ela fique sozinha,
mas Juliete garan�u que não. O perfil deveria ser definido já no NDE. Fabio falou que na reunião das
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chapas, a chapa da professora Helga falou que conseguiu algo parecido mediante um processo, mas Julia
explicou que no caso da medicina é 60 códigos de vagas e que o Direito a situação é diferente. Citou o
que eles omitem é sobre o banco de horas que isso poderia ser feito solicitando ao MEC mediante prova
de professores. Julia falou que o perfil tem que ser fechado em anatomia. Um Médico cirurgião geral e
áreas cirúrgicas com residência ou �tulo de especialidade em cirurgia que tenham como pré-requisito
cirurgia geral e profissionais de abrangência são ortopedia ou traumatologia. Todos concordaram. Ana
Paula falou que como não tem o professor, a Bárbara vai pegar as aulas da Polyane e juntar as aulas
prá�cas. Julia falou que pode tentar pedir um subs�tuto e Fabio falou que vai falar com Daniel sobre isso.
Ana Paula explicou como ficariam os horários. Fabio falou sobre o reconhecimento do curso e que deve
ser corrido e Ana Paula sugeriu que poderia passar pra todos do NDE e Marcia falou que como foi
decidido que seria essa questão, pois é urgente. Julia perguntou se poderia fazer uma comissão de fora
do NDE. Juliete falou que entende a decisão sobre se tornar unidade, mas a prioridade seria
reconhecimento do curso. Juliete pediu um cronograma de a�vidades sobre o reconhecimento de curso.
Julia falou que tem que ter um plano de ação para o NDE e coordenação, pois isso é u�lizado e que a
COGRAD ficou de mandar um modelo para que pudéssemos usar. Ficou decidido que seria feito. Fabio
falou que fará reunião na COGRAD na sexta-feira e que ele repassará por e-mail o que for falado. 6)
Demandas dos alunos: Sobre demanda dos alunos, eles falaram sobre ar-condicionado e espaço de
convivência pra eles. Julia falou que o espaço de apoio estudan�l é para todos e que eles devem equipar
a sala. E que o térreo pode ser disponibilizado para futuro, mas que agora não vê outra possibilidade.
Marcia falou sobre que o plano de ensino tem que ser colocado no SIGAA e que ela já coloca, pois os
alunos são no�ficados automa�camente e que seria bom es�mular nossos professores a usar o espaço.
7) Aulas prá�cas: Juliete falou sobre como deverão ser feitas as prá�cas no módulo que deverá ser assim
e que os alunos estão gostando muito da prá�ca da prof Adriana Queiroz, do prof Jorge e prof Pedro e
que essas prá�cas serão inseridas no módulo como deve ser e que como sugestão a prof Carla disse que
um professor pode ir para a AI e que Aparecida vai para essa área. Julia trouxe demanda da Carla que
fazendo isso não seria contemplada a patologia especial que isso seria muito importante inclusive para o
reconhecimento do curso e assim seria preciso repensar. Juliete falou que isso deve ser começado a
pensar porque não tem como mais ter o módulo de patologia. Juliete falou que tem que reunir com Carla
e Aparecida para pensar como isso pode ser resolvido. Foram faladas as comissões do NDE para todos.
Fabio falou sobre que o prof Luiz Carlos tem vontade de integrar as prá�cas a�vas a cirurgia e Juliete
falou que deveria sentar com a Edlaine pra ver se seria possível.  Julia falou que tem baixo número de
monitor e que auxiliar os professores nessas aulas é papel do monitor e que ela u�liza as monitoras como
diagnós�co e que deveria ser sugestão para os professores um monitor por módulo. Juliete falou que nas
reuniões de coordenadores de módulo serão em março na primeira semana será de planejamento e que
os professores médicos deverão par�cipar. Julia falou que deveria ser feito algo mais emergencial para
fazer em novembro e dezembro e propôs de marcarem os encontros e eles ajudam. Sobre as comissões
seria melhor se concentrar no reconhecimento do curso. Julia assumiu a presidência do NDE todos
concordam de tentar o prof Rodolfo no lugar da Nubia. Ficou combinado de reunir Carla, Aparecida e
coordenação para falar sobre a patologia. A reunião finalizou às 19hs (dezenove horas) Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Cinthia Alencar Pacheco, técnica
administra�va do Curso de Medicina, pela presidente da reunião, Professora Juliete Teresinha e demais
membros.

Presidente da reunião:
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Júlia de Miranda Moraes 
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Michele Rocha Parise 

Servidora Técnico-Administra�va:

Cinthia Alencar Pacheco 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Alencar Pacheco, Secretário Execu�vo, em
23/04/2020, às 11:50, 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, Professor do Magistério
Superior, em 23/04/2020, às 13:40, 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 Márcia Carolina Mazzaro, Professor do Magistério
Superior, em 23/04/2020, às 13:41, 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 23/04/2020, às 14:04, 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, Coordenadora, em 23/04/2020, às
14:35, 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 23/04/2020, às 15:58, 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 Esteban Nicolás Lorenzón, Professor do Magistério
Superior, em 27/04/2020, às 09:14, 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 Ewerson Jacobini Lo�e, Professor do Magistério
Superior, em 30/04/2020, às 12:01, 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 Adriana Queiroz Arantes Rocha, Professora do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 17:57, 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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