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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ NDE CURSO DE MEDICINA 04.2017/2019

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e vinte 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: Edlaine Faria Moura Villela,
Fernando Paranaiba Filgueira, Júlia de Miranda Moraes, Márcia Carolina Mazzaro, Simone Caetano
Morale de Oliveira e Verônica Clemente Ferreira e a técnica administra�va Jéssica Ribeiro Magalhães e os
alunos Igor Lino, Felipe Rodrigues, Antonio Carlos da Trindade Júnior. 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. Vagas de concurso: Foi tratado sobre chamar a segunda
colocada do concurso no  lugar da prof Ana Paula que está grávida e todos concordaram. Os subs�tutos
terão contratos renovados e todos concordaram também. Sobre a licença do Ewerson vai ver se pode
chamar subs�tuto e por enquanto tem o Pedro e a Myriam que podem ajudar. Sobre o caso de
afastamento da prof. Rosane foi falado que é melhor criar uma fila para colocar quem quer afastamento
de capacitação e realizar planejamento, pois depende da demanda, cargo e importância. Será pesquisado
os critérios usados nos outros cursos e os da Medicina serão feitos por Marcia e Cinthia. Calendário
Acadêmico: O calendário acadêmico parece que vai começar dia 12/03, mas todos na reunião acham que
os veteranos devem começar antes, assim todos concordaram em começar em 05/03 e 12/03. A Juliete
ficou como subs�tuta da Rosane no NDE e ficou de decidir mais alguém para o lugar do Ewerson e foi
sugerido o professor Bruno. PDD – Programa de Desenvolvimento Docente: A Juliete convidada pela
Marcia, ficou responsável junto com o Jorge por montar capacitação para professores que o NDE que é
responsável por isso que é o PDD, consideraram ideal quatro capacitações por ano. Os professores
querem mais OSCEs. Regimento Interno do Curso e PPC: Sobre  o regimento ficou decidido que o
primeiro compromisso é com a graduação. Foi re�rado partes de residência e pós-graduação e todos
concordaram. Sobre coordenador do período, cinco professores acordaram em re�rar e dois foram a
favor de manter, sendo assim foi re�rado do regimento. Foi incluído um docente e um discente como
parte do corpo administra�vo e foi pedido para corrigir a unidade acadêmica. O ar�go 9, § 33 foi alterado
e pediu para mudar de Conselho Diretor para Colegiado. Sobre o intercâmbio de professores é para
verificar melhor o que quer no ar�go 10, inciso VII, e no VIII ver a parte de fomentar e fiscalizar o
programa de formação e desenvolvimento docente se fica para a coordenação e NDE. Foi decidido juntar
em grupos e refinar o regimento. Todos devem ler previamente. Todos concordaram. Foi decidido que o
Fernando, Verônica, Ana Amélia e Júlia ajudem na correção do regimento e todos concordaram. A
próxima reunião ficou para dia 22/11. A reunião encerrou-se às 19:49 (dezenove horas e quarenta e nove
minutos) Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Jéssica Ribeiro
Magalhães, técnica administra�va do Curso de Medicina, pelo presidente da reunião, Professor Jorge
Guilherme Emerick e demais membros.
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Márcia Carolina Mazzaro

Núbia de Souza Lobato

Simone Caetano Morale de Oliveira

Verônica Clemente Ferreira

Servidora Técnico-Administra�va:

Juliana Freitas Silva

Documento assinado eletronicamente por Verônica Clemente Ferreira, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 20:05, 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 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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