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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 03/2021 - UAECISAU-REJ

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e quarenta e
dois minutos, via videoconferência, reuniram-se os integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
Curso de Medicina da Regional Jataí. Es�veram presentes: Júlia de Miranda Moraes (presidente do NDE),
Juliete Teresinha Silva (coordenadora do curso), Ana Paula da Silva Perez (coordenadora pedagógica do
curso), Adriana Queiroz Arantes Rocha (membro do NDE), Esteban Nicolas Lorenzon (membro do NDE),
Márcia Carolina Mazzaro (membro do NDE), Michelle Rocha Parise (membro do NDE), e Pedro Vinicius
Leite De Sousa (membro do NDE), Mariana Bodini Angeloni, Marcela Costa de Almeida Silva (discente),
Vinícius Gonçalves de Souza (discente). Ausências: Simone Caetano Morale de Oliveira (membro do NDE).
 Julia iniciou a reunião e perguntou pelos informes. Solicitou a inserção de ponto de pauta sobre os
membros do NDE e todos concordaram com a inclusão. 1. Informes: Juliete explicou a situação da aluna
Elisa Bisão que entrou com tratamento excepcional devido a um atestado de licença maternidade de 120
dias, porém, nesses casos o RGCG prevê o trancamento e aluna cumpre o período sem prejuízo no
semestre seguinte. Ela entrou com processo semelhante anteriormente, e foi atendido, porém, como
agora ela está no internato não é possível. Informou que tentou contato com a aluna por telefone para
orientá-la, mas não teve sucesso. E diante disso, seguindo o determinado no regulamento foi enviado ao
CGA e a matrícula foi trancada, mas agora ela solicitou por e-mail esclarecimentos sobre isso. Foi
reenviado a ela a regulamentação do assunto. Falou ainda sobre o internato em situação do nono
período que não forma vacinados e que tem uma preocupação da reitoria em re�rá-los dos cenários de
prá�ca devido a isso. Porém, o Vinícius entende que os alunos tem um papel social nesta fase, estão
ajudando muito, explicou que os alunos que voltaram em outubro, também só foram vacinados agora e
que são bastante necessários para o serviço. A reitoria informou em o�cio direcionado também aos
alunos, que quem não quisesse exercer as a�vidades sem se vacinar, poderia trancar o semestre. Juliete
informou ainda que os alunos têm ques�onado muito sobre isso. Relatou que chegou mais um lote de
vacinas da cidade e que os alunos no HC serão vacinados, mas que para os da UBS não acontecerá neste
momento. A aluna Mayane falou sobre está como representante dos alunos sobre a vacinação, que eles
têm tentado falar com várias pessoas e que a úl�ma informação da secretária do Dr. Amilton era de que a
Universidade ainda não enviou a lista que eles já entregaram. E ela queria ver sobre isso, pois a
informação foi que a coordenação e Unidade enviaram para a reitoria, mas que esta não havia enviado,
esperando pelos demais cursos da saúde. Juliete interrompeu e informou que a coordenação já enviou a
lista antes de iniciarem o internato, inclusive diretamente para vigilância epidemiológica várias vezes.
Mayane informou que estão com informações desencontradas e eles con�nuam sem resposta nenhuma.
Julia falou que seria interessante a coordenação ou a CISAU reforçar esta solicitação, já que conforme
Vinícius não adianta o curso enviar, pois tem que ser pela reitoria. Foram feitos vários argumentos, sendo
que as professoras Marcia e Juliete explicaram que nesse caso tem prioridades, pois muitos médicos e
outros profissionais também não foram vacinados ainda. É lago que não se tem poder. Juliete expôs
indignação devido a um e-mail recebido de um aluno chamando a coordenação de irresponsável, e que
ela enquanto coordenadora tem feito de tudo para que seja resolvido, que o Marco Tulio tem enviado
tudo que pedem, e reforçou que a lista foi enviada várias vezes. Mayane explicou que tem explicado aos
alunos o esforço da coordenação e que este aluno que enviou o e-mail não fala pela turma. Julia sugeriu
a emissão de uma nota explicando as circunstâncias. Mayane informou que recebeu uma informação de
que a lista chegou. E Juliete disse que após e-mail lido enviado pela Unidade solicitando mais uma vez
com urgência a lista, ela acredita que realmente o problema será resolvido. 2. Membros do NDE: Este foi
um ponto de pauta incluído com a concordância de todos e Julia iniciou perguntando a Marcia sobre a
con�nuação dela, já que está afastada para doutorado. Marcia explicou que ficaria sim, mas que entende
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que não teria direito a voto. Julia explicou que seria bom consultar sobre a situação legal. Informou que
saiu professor Fábio e precisaria de um DE e tem que colocar alguém no lugar da Marcia, e também da
Denise. Se todos acham que mais um DE e um médico seria suficiente. Esteban perguntou se tem um DE
e Julia confirmou que seria a Ludimila e todos concordaram. Mais uma sugestão de médicos seriam
Rosane e Luciana. Ficou decidido convidar as duas e ver a possibilidade da professora Luciana se adequar
ao dia e horário em que as reuniões já acontecem, pois ela havia informado antes indisponibilidade neste
dia e horário. 3. Calendário de Núcleo livre 2020.2 para o curso de Medicina: Juliete falou sobre a
incompa�bilidade entre o calendário da ins�tuição e o de medicina que devido a diferença, os alunos do
oitavo período estão sem complementar a carga horária exigida. Alguns não tem nenhuma carga horária,
outros têm parcial. O aluno Vinicius esclareceu que exatamente isso, pois o curso de medicina não teve
oferta de núcleo livre os oferecidos por outros cursos tem calendário diferente e daí não daria tempo de
cumprir tudo antes do internato. Pedro ressaltou que não tem como cumprir carga horária de núcleo
livre junto com o internato e que não teria como “ajeitar” nestes casos, pois já é algo previsto em PPC
inclusive. Julia falou que foram ofertadas várias vagas ano passado e que os alunos poderiam ter inscritos
e que deveriam planejar melhor, mas que isso é muito di�cil opinar também, pois não se sabe como é no
geral. Que não seria viável flexibilizar e que concorda com o professor Pedro quanto a isso. Pedro falou
sobre a opção de quebra de pré-requisito, mas que não sabe se seria possível. Julia explicou que quem
pede isso é o próprio aluno e a PROGRAD decide, mas que geralmente pedem um parecer do curso.
Juliete perguntou se eles poderiam fazer em outras ins�tuições. Vinicius explicou que só se fosse na
mesma ins�tuição, que ele tentou aproveitar uma disciplina que fez na pós com a Michelle, mas não
conseguiu, pois só era possível como a�vidade complementar, que ele não sabe como é o sistema, ou se
o NDE poderia “autorizar”. O problema é que não sabe quando retorna o internato, pois se �ver que
esperar os outros cursos, não teria dificuldade, mas e se internato começar antes, eles estariam fazendo
núcleo livre quando começasse e isso seria di�cil resolver. Juliete falou que a intenção é que o internato
seja na sequência, apenas com um intervalo breve e que nesse caso do NL seria uma preocupação. Julia
acha que não vale mesmo de outra ins�tuição, mas que não sabe se o aluno entrasse com o pedido para
a PROGRAD avaliar seira aceito e falou que não dá para converter horas de a�vidade complementar em
NL porque vai contra o PPC. Vinicius explicou que quando perguntou sobre isso à PROGRAD, a informação
foi de que ficaria a cargo do curso e que o Marco Tulio havia informado que não era possível, afirmou que
procuraria o e-mail com a informação e que não lembra como está escrito no RGCG. Julia explicou que
esse detalhe não estaria no RGCG, mas que ele define as caracterís�cas do NL e nesse caso é que não
seria possível, pois não atenderia a estas caracterís�cas. Neste caso, não seria possível quebrar a regra,
pois iria contra nossos documentos oficiais. Juliete sugeriu que os alunos fizessem um pedido oficial
sobre isso e enviar ao Marco Tulio e será enviado à PROGRAD para apreciação. 4. Feedback da reunião
da coordenação do curso com os representantes discentes: Juliete que a reunião seria para ouvir os
alunos de primeiro ao oitavo período e que ela considerou produ�va, percebeu inclusive que a
expecta�va foi superada em vários aspectos. Houve relatos de problemas pontuais e alguns considerou
relevante. Uma das reclamações foi sobre o fato de alguns módulos, os professores ficarem o período
inteiro com os alunos, uma manhã inteira ou uma tarde e isso é muito cansa�vo. O problema maior
relatado foi sobre a fisiologia, que o professor tem um choque de horário e tem que sair para atender
outra turma e devido a isso, os alunos da aula ficam com uma aula gravada (não gravada pelo próprio
professor) e têm um momento com ele de 15 ou 20 minutos para �rar dúvidas. Neste caso os alunos
consideram que o aprendizado está prejudicado. No geral os alunos consideraram boas e que a
deficiência foi mesmo sobre as aulas prá�cas. Os alunos fizeram sugestões de como poderiam ser feitas
aulas prá�cas, por exemplo no ciclo clínico com a gravação de consultas na medida do possível. Esteban
falou que este �po de reclamação deveria ter sido feita durante o módulo e que ele está surpreso. Julia
falou que não deveria haver choque de horário e que o professor deveria estar disponível integralmente
para os alunos naquele horário. Ana Paula descreveu que os alunos elogiaram em geral, que percebem o
esforço dos professores que tem mais dificuldade, que entendem as limitações. Ana Paula falou ainda
que o NDE tem que definir como fazer uma boa abordagem ao professor, porque em casos como esse
não deveriam acontecer, o professor deve dar o conteúdo e não pegar de terceiros e que tem de ficar
atento sobre estas prá�cas para evitar desde o início, pois é bastante prejudicial aos alunos e não pode
deixar passar. A aluna Marcela falou que a turma não se posicionou na época devido a indisposições
anteriores sobre situação com professores e tentaram não criar novos impasses, mas que ela não
considera correta a a�tude do professor de apenas repassar links do Youtube para contar como aula, e
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chamou atenção para outro ponto de que a discussão ocupava bem mais tempo, tornando a carga
horária de aula duplicada, que isso tem que ser revisto. Julia falou sobre a possibilidade de fazer esta
reunião no meio de semestre para alinhar estas questões. Explicou que o NDE tem que decidir como será
abordagem com o professor para corrigir estes problemas que são considerados graves. Foi explicado que
o professor pode passar vídeos sim, mas como forma complementar. Michelle falou que depende do
conteúdo ministrado no segundo período e que ela considera que o aluno chega com muita deficiência
na aula dela e isso atrasa o conteúdo, pois tem de revisar algo que já deveriam ter visto. Marcia acha que
deve ser feito de forma administra�va pela seriedade do assunto. Vinicius disse que o problema acontece
com os professores que os alunos tem mais dificuldade de falar, pois a maioria que ouvem os ajustes são
feitos. Ele concorda com a Marcia que deve ser por vias administra�vas. Julia explicou também no caso
do submódulo dela tem que abranger conteúdo de fisiologia, porque não é dado, tanto ela quanto
Esteban. Relatou dificuldade dos alunos de contato com a atual coordenação do CHS II também. Juliete
relatou que a área básica é de extremamente importância ao curso e que realmente percebe a
dificuldade de diálogo neste módulo. Mariana falou que o professor de fisiologia se ofereceu para
par�cipar da AI no ano anterior e que talvez devesse ficar claro a todos os professores a seriedade de
subs�tuir uma aula própria assíncrona ou não por uma aula do Youtube, porque talvez tem professores
que fazem isso e não tem a real dimensão do que significa. Sobre a metodologia a�va devesse ser algo a
ser explicado amplamente para esclarecer. Mariana percebe que há uma confusão entre estes conceitos,
muitos pensam que esta metodologia é sobre o aluno fazer tudo e na verdade não é. Falou ainda que
sente a necessidade e estreitar a relação entre docente e aluno, pois eles têm muito a oferecer. Após as
muitas reclamações sobre a fisiologia. Marcela falou sobre os pontos levantados na reunião pelos alunos,
em resumo do que já foi falado, e que eles já encaminharam as demandas para os professores
diretamente, não para todos. Julia falou da importância de registrar esse feedback e trazer para todos os
professores, pois as vezes os coordenadores de módulo não repassam. Seria importante ainda o NDE ter
esse panorama, pois uma reclamação do segundo período pode acontecer no sexto e seria possível
direcionar melhor. Ana Paula falou que seria bom repassar primeiro cada demanda para o professor para
não pular etapas, mesmo que seja di�cil o diálogo. Julia disse que antes disso seria melhor falar com a
PROGRAD para respaldo, porque conversas simples, ela já fez. Mariana sugeriu a par�cipação da
PROGRAD na reunião com o professor. Julia sugeriu refazer a ata da referida reunião com os alunos para
constar os detalhes, pois isso será usado como documentação. Juliete e Ana Paula consideram melhor
reunir primeiro com o professor enquanto coordenação. Julia explicou que a reunião com a PROGRAD
seria apenas para esclarecimentos, não para expor o professor. Ficou definido que teriam reunião com o
professor para depois decidir o que fazer. 5. Reformulação do PPC: Julia falou sobre a retomada das
reuniões com os módulos e pode programar algo paralelo no grupo. Então seriam retomadas as reuniões
da Julia e Maria e também da Marcia e Adriana com o ciclo clínico. E que poderia ser marcado uma
reunião entre as duas equipes para ver como está o andamento e decidir melhor o que fazer. Pediu ao
Vinicius e Marcela que organizem o diagnós�co realizado para que seja possível repassar aos professores.
 A reunião encerrou-se às dezenove horas e cinquenta e um minutos. Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente da NDE e demais membros.
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Documento assinado eletronicamente por Pedro Vinicius Leite De Sousa, Professor do Magistério
Superior, em 07/07/2021, às 18:12, 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 07:57, 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 Ana Paula Da Silva Perez, Professora do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 09:58, 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 08/07/2021, às 15:02, 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 09/07/2021, às
07:36, 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 09/07/2021, às 21:49, 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 11/07/2021, às 11:00, 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 15/07/2021, às 07:08, 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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