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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 03/2022 - CISAU

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, via videoconferência,
reuniram-se os integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Medicina da Regional
Jataí. Es�veram presentes: Mariana Bodini Angeloni (vice-presidente do NDE), Luiz Carlos Bandeira
(coordenador do curso), Carla Silva Siqueira Miranda (coordenadora pedagógica do curso), Adriana
Queiroz Arantes Rocha (membro do NDE), Esteban Nicolas Lorenzon (membro do NDE), Hélio Ranes Filho
(membro do NDE), Ludimila Paula Vaz Cardoso (membro do NDE), Maycon Sousa Pegorari (membro do
NDE), Rosane Gouveia Vilela Machado (membro do NDE). Ausências: Júlia de Miranda Moraes
(presidente do NDE), Alexandre Fabricio Martucci (membro do NDE) e Michelle Rocha Parise (membro do
NDE).  1. Informes: Mariana inicia a reunião extraordinária, solicitada para discussão de algumas
demandas de urgência, conforme a PROPESSOAS. Em seguida passa a palavra para Carla, que começa
falando sobre a resolução dos professores efe�vos que saiu atualmente. No dia 11 de fevereiro está
previsto para sair o edital referente às vagas dos professores subs�tutos, que terão contrato previsto até
o dia trinta e um do mês de julho de dois mil e vintes e dois. A seleção para os professores efe�vos está
prevista para acontecer entre os meses de abril e maio, para possivelmente serem convocados até o dia
dois de junho deste ano. 2. Solicitação de redistribuição da prof. Tracy Mar�na para professora efe�va
(DE) de Anatomia Humana no curso de Medicina da UFJ: Carla fala que a Tracy passou para um concurso
de Anatomia, professor DE, na Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Pará. E que
juntamente com o Hans�er, pensaram em resgatar a vaga de Anatomia, para professor DE e trazer a Tracy
para o curso de Medicina de Jataí. Ela também tem interesse em permanecer em Jataí. E que em relação
ao Rafael que passou para Anatomia/Clínica Cirúrgica, pensaram em aproveitar ele mais para a Clínica
cirúrgica e deixar a Tracy na Anatomia. Alexandre sugere que Rafael permaneça na Anatomia, porque
acha importante os alunos terem aula de anatomia com um médico ortopedista, que somaria bastante.
Bárbara concorda com Alexandre, mas pontua que precisa de ajuda para dessecação das peças
anatômicas, porque atualmente somente o técnico Glender está ajudando neste quesito. Rosane
ques�ona se não é possível deixar a Tracy e o Rafael na anatomia, juntamente com a Bárbara. Alexandre
e Bárbara acrescentam que é necessário mais um técnico para suprir esta demanda de preparação das
peças. Esteban disse que é preciso considerar o que aconteceu com a disciplina de anatomia, porque
houveram unanimidade nas reclamações dos discentes em relação às faltas do Rafael nas aulas de
anatomia. E que é importante ter um professor que dê conta de cumprir com a carga horária da
disciplina, para os alunos não serem prejudicados. Luiz Carlos Bandeira expõe que também acha
importante aprender anatomia com um profissional médico. E também sugere que tentem deixar Rafael,
Tracy e Bárbara na disciplina de Anatomia. Carla acredita que seja possível comportar os três docentes na
disciplina. Alexandre sugere deixar apenas um professor médico juntamente com a Bárbara na Anatomia,
e colocar um técnico a mais também. Carla abre a votação para as duas opções possíveis de acontecer: 1)
Deixar os três professores na Anatomia, reaver a vaga DE para chamar a Tracy, mantendo o Rafael e a
Bárbara ou 2) deixar como está, permanecendo somente Rafael e Bárbara. Foram oito votos para a opção
1, dois votos para a opção 2 e uma abstenção. 3. Solicitação de redistribuição da TAE Jéssica da UFG
para a vaga de Morfologia no curso de Medicina da UFJ: Carla explica que como a Tracy será convocada
como docente DE, a vaga de técnico pertencente a Tracy, ficará em vacância. Comenta que a Jéssica,
segunda colocada do concurso de técnico/área: Saúde, está atualmente na UFG em Goiânia e deseja
redistribuir para Jataí, pois sua família reside em Jataí. E em conversa com Hans�er do PROPESSOAS, há a
possibilidade de chamar a Jéssica para a vaga da Tracy. Desta forma, ela poderia auxiliar não somente na
disciplina de Histologia, mas também na Anatomia e outras áreas que forem necessárias, visto que ela
virá como técnica em saúde. Carla consulta os membros do NDE, se todos concordam em fazer a
redistribuição desta técnica ou se abre novo concurso para preencher esta vaga da Tracy.  Todos
concordam em fazer a redistribuição da TAE Jéssica para esta vaga. 4. Definição do perfil/ área das vagas
dos concursos para professores efe�vos do curso de Medicina: Carla expõe o quadro de vagas da
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medicina, totalizando nove vagas a serem preenchidas oriundas de exonerações, de demissões e não
preenchimento de concursos anteriores. Acrescenta que precisam definir quais são as áreas e a formação
exigidas para cada uma delas. Alexandre fala para deixar as vagas des�nadas aos médicos com graduação
e colocar residência como critério de desempate, mesmo que tenha terminado recentemente e ainda
não tenha o documento. Hélio concorda com Alexandre, para colocar a maior parte das vagas para
generalista e pensarem em des�nar uma vaga para pediatria e uma para clínica cirúrgica. Por fim, todos
concordaram em abrir 2 vagas para Cirurgia/Anatomia, uma vaga para Pediatria, 1 vaga para Medicina da
Família e Comunidade, uma vaga para Dermatologia/Clínica/Semiologia e quatro vagas para
Clínica/Semiologia. Com exceção das vagas de cirurgia, todas as outras serão exigidas somente
graduação. 5. Pedido de afastamento por interesse par�cular do professor Brainner Vinnícius Campos
Barbosa: Carla fala que ao saber que o próximo semestre é presencial, com a possibilidade de ser hibrido
se todos os alunos não couberem nas salas de aula, o professor Brainner pediu licença para tratar de
assuntos pessoais por três anos. Carla fala sobre a possibilidade de ter um subs�tuto para ele, médico
radiologista e ques�ona os membros se caso abrir a vaga para esta área, se haverá dificuldade em
encontrar outro radiologista para prestar o concurso ou é melhor pensarem em alguma outra opção.
Rosane fala da dificuldade de encontrar médico radiologista interessado em prestar o concurso. Sugere a
possibilidade de deixar a disciplina dele de forma remota, para que o professor Brainner con�nue dando
as aulas. Alexandre concorda com a proposta da Rosane, ou deixar no modelo híbrido para que ele venha
para Jataí dar aula presencial pelo menos uma vez por mês. E fala que precisam verificar com ele se essa
situação mudará em três anos, para ele poder dar as aulas presenciais, caso contrário sugere não
aprovarem a licença, visto que não é vantagem o curso perder uma vaga de efe�vo para subs�tuto. Carla
complementa que o Brainner não tem interesse em fazer hibrido, chegou a ver com a PROGRAD sobre a
possibilidade de ele dar as aulas remotas, mas não existe essa possibilidade. Neste caso teriam que levar
o pedido para o CONSUNI. Ela consulta os membros se levam o pedido para ele dar as aulas de forma
remota ao CONSUNI ou se os membros médicos tentarem conversar com colegas radiologistas para
prestarem o concurso de professor subs�tuto. Rosane e Alexandre acham que devem tentar as duas
opções. 6. Proposta de parceria laboratório de anatomia humana (SEI 23070.001610/2022-16): Bárbara
inicia a pauta falando que devido ao convênio com o IML, procurou possibilidades de parcerias com
outras ins�tuições para estruturas projetos, inclusive oportunidades de curricularização da extensão.
Disse que segundo orientações da reitoria, pra estabelecer qualquer �po de convênio a comunidade deve
procurar a ins�tuição. A Faculdade UNA entrou em contato por e-mail solicitando aulas prá�cas de
anatomia de cabeça e pescoço para os alunos de odontologia. E o ins�tuto do professor Claudio, de Rio
Verde, entrou em contato oferecendo apoio ao programa de doação de corpos, auxilio na preparação e
no armazenamento de cadáveres no laboratório da UFJ e uso do espaço �sico de Rio Verde, de dez horas
semanais conforme agendamento. Já a UNA que solicitou as aulas prá�cas de anatomia, não ofereceu
nenhum �po de proposta, ainda está em aberto. A solicitação do professor Claudio é que precisa de
chancela de cursos de pós-graduação para o ins�tuo dele. Além disso, ele solicita alguns horários no
laboratório de anatomia humana de forma, além de parcerias de pesquisa e extensão com o laboratório.
A professora Bárbara gostaria de saber se é de interesse do curso este �po de parceria e de ter esta
movimentação externa na UFJ, para poder dar uma resolu�va para estas empresas. A sugestão da
professora Bárbara é de propor à UNA ajuda com o carro da funerária quando surgir cadáveres no IML,
para fazer o translado. E adianta que vê de forma posi�va estas parcerias, desde que esteja dentro das
normas da Universidade. Luiz Carlos Bandeira e Esteban expõem a preocupação de deslocarem os alunos
para Rio Verde. Bárbara responde que pretende fazer o agendamento com o transporte da UFJ. Carla fala
que para a UFJ liberar, os alunos devem ter convênio. E solicita que Bárbara encaminhe os documentos
para a coordenação, para poder vincular um convênio de aulas prá�cas para os alunos. Desta forma, fica
mais fácil da UFJ disponibilizar o transporte também. Todos concordaram com as parcerias. 7. Outros
assuntos: Carla expõe que teve um pedido de extraordinário domínio do conteúdo, novo na UFJ. O
pedido foi feito por um aluno já formado em Direito e Educação Física, entrou no curso de medicina e na
eliminação das disciplinas ele ficou no terceiro período, porém devido a integração dos módulos, ele
também está cursando A�vidade Integradora I. Ele fez esta solicitação para tentar passar na avaliação de
A�vidade Integradora II e A�vidade Integradora III para poder começar o quarto período com a turma
dele. Ele entrou com um processo, e está tudo correto. O próximo passo será a formação de uma banca
para aplicar essa prova, e se ele a�ngir a nota, conseguiria eliminar a A�vidade Integradora II e A�vidade
Integradora III. E pode haver a possibilidade de haver outros pedidos como este, visto que terá mais vagas
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para portador de diploma. Esteban ques�ona se não é necessário fazer uma a�vidade prá�ca também,
pois estas disciplinas têm também a parte de aulas prá�cas. Mariana responde que consultou o RGCG e a
norma�va da Universidade, e está descrito é que para fazer a avaliação tem que se contemplar todos os
conteúdos e o plano de ensino daquele componente curricular na forma como ele está quando o aluno
entra com o pedido, deste modo, como neste momento a a�vidade integradora está totalmente de forma
remota, sem acontecer as aulas prá�cas, deve ser aplicada somente com a avaliação teórica. Luiz Carlos
Bandeira expõe que não é uma a�vidade tão simples, pois a média para essa a�vidade é 8,0. A reunião
encerrou-se às dezenove horas e vinte e dois 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 HELIO RANES DE MENEZES FILHO, Professor do
Magistério Superior, em 12/08/2022, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR, Coordenador
do Curso de Medicina, em 12/08/2022, às 20:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ESTEBAN NICOLAS LORENZON, Professor do Magistério
Superior, em 15/08/2022, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA, Professora do
Magistério Superior, em 23/08/2022, às 23:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JULIA DE MIRANDA MORAES, Professora do Magistério
Superior, em 25/08/2022, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CARLA SILVA SIQUEIRA MIRANDA, Professora do
Magistério Superior, em 11/10/2022, às 04:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUDIMILA PAULA VAZ CARDOSO, Professora do
Magistério Superior, em 11/10/2022, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO, Professora do
Magistério Superior, em 16/10/2022, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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