
17/10/22, 14:46 SEI/UFJ - 0059878 - Ata de Reunião

https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=66289&infra_sistema=… 1/4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº 05/2022 - CISAU

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e quatorze minutos, via
videoconferência, reuniram-se os integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de
Medicina da Universidade Federal de Jataí. Es�veram presentes: Júlia de Miranda Moraes (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) e Michelle Rocha Parise (membro do NDE). Ausências: Mariana
Bodini Angeloni (vice-presidente do NDE) – licença-maternidade, Alexandre Fabricio Martucci (membro
do NDE) e Rosane Gouveia Vilela Machado (membro do NDE). 1. Informes: A Carla inicia falando que irá
agendar uma reunião terça-feira à tarde com a CPA, uma comissão própria de avaliação da ins�tuição, em
que será repassado as demandas para o curso de medicina, pois houve uma baixa adesão na avaliação
ins�tucional e uma avaliação ruim dos discentes a respeito do internato, sendo essas avaliações
entregues ao MEC. Ela pede que um membro do NDE par�cipe também da reunião. Ela também informa
que a CAMEM vem esse mês, com data já definida. Ela explica ao professor Maycon que a CAMEM é a
que avalia os cursos antes do INEP vim e que as reuniões ocorrem mensalmente. Em cada reunião é
repassado o que foi realizado pelo curso durante o mês. Dia vinte e cinco eles chegam na parte da manhã
e a Carla já está agilizando para ir pegá-los, já que um desembarcará em Goiânia e o outro em Rio Verde.
As quatorze e trinta horas do mesmo dia já começam as reuniões, sendo primeiramente com o Luiz
Carlos Bandeira, com o reitor, com o secretário de saúde e o prefeito. As quinze e trinta horas tem
reunião com a coordenação do curso. As dezesseis e trinta horas reunião com todos os docentes e
preceptores. As dezessete e trinta horas reunião com todos os discentes. Na terça-feira, a comissão vai
visitar cenários de prá�ca, irão reunir com o CPA e as treze e trinta horas terá reunião com NDE. A Júlia
sugere que a Carla já repasse o cronograma no grupo dos professores para que os professores médicos já
se programem para estarem presentes na data e horários corretos. A Carla reitera que será feita uma
reunião com os discentes antes para explicar sobre a visita. A Ludmila e o Luiz Carlos Bandeira pedem
também uma reunião antes da visita com todo o corpo docente, principalmente os médicos. No outro
informe, a Carla fala que a professora de morfofisiologia e de agressão e defesa já foram convocadas. Ela
acrescenta que o segundo lugar do concurso de morfofisiologia foi aproveitado para a vaga da professora
Mariana. A Carla também fala que para os concursos de médico �veram candidatos, porém não
efe�varam o pagamento. O Luiz Carlos Bandeira dá um informe que o professor Wagner ligou para falar
da professora Naira, que entrou no lugar da Adriana, que irá encontra-los amanhã no prédio da medicina
para já começar o serviço. A Carla fala para o Maycon que a Naira poderá ajudar no PIESC. Ela acrescenta
que a professora Ana Amélia está de atestado por quatorze dias e não sabe se irá prorrogar. Diante disso
já está vendo com o DPM se poderá antecipar o concurso para a vaga dela. Também fala que a Aridiane
sairá de licença dia dezoito e que terão que ver como farão com os PIESCs. A Carla sugere chamar a
professora Daniele, a Mariana e a Naira para ajudar. 1. Retorno da licença da professora Marcia: A Júlia
inicia que esse ponto de pauta foi incluso e pergunta se todos concordam com a inserção. Todos
concordaram. A Marcia inicia falando que deu entrada no processo para retorno antecipado da licença e
que a Jéssica a orientou que deveria passar para o NDE e a coordenação para que dessem a ciência do
retorno para terminar o processo no PROPESSOAS. O Luiz Carlos Bandeira já deu ciência pela
coordenação, mas ela pede que tenha um documento que mostre que estão cientes do retorno dela. A
Carla disse que vão fazer e mandar para a Unidade. A Júlia pergunta se alguém abstém ou é contra o
retorno e todos foram unânimes na aprovação do retorno da professora Marcia. 2. Aprovação das atas:
As atas são oito, nove e dez de dois mil e vinte e um. As atas estão sendo inseridas no drive. A Júlia
pergunta se tem alguma consideração a respeito das atas e começa pela ata oito, pois ficou em dúvida do
nome do Vinicius Mou�nho. Ela faz a correção e pergunta se todos estão de acordo com a aprovação e
todos concordam. Na ata nove ela pergunta se alguém tem alguma consideração e ninguém se manifesta,
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portanto também foi aprovada. Na ata dez, a professora Carla pede a Júlia que coloque abstenção no
nome dela, porque ela não estava presente. A ata dez também foi aprovada. A Júlia coloca para
aprovação a ata dois do ano dois mil e vinte e dois e pergunta se estão de acordo. O Luiz Carlos Bandeira
pede para que mude coordenadora para coordenador. A ata foi aprovada. A ata um do ano de dois mil e
vinte e dois será feita ainda, pois o arquivo �nha sido perdido. A ata três de dois mil e vinte de dois
também teve o equívoco igual da ata dois e foi corrigido. A Júlia coloca abstenção no nome dela, pois não
estava presente na reunião. A ata foi aprovada. 3. Aprovação do plano de a�vidades do NDE 2022.1: A
Júlia fala que o NDE adotou o plano semestral, mas que se todos acharem prudente pode ser feito
anualmente, pois as a�vidades não mudam muito, o que talvez possa impedir de ser anual é a troca de
gestão e como a gestão do NDE atual já está acabando achou melhor deixar semestral. A Júlia fala que
mudou a vice-presidência que agora é a Ludmila. Entrou o Alexandre, o Hélio e o Maycon. A Mariana
entrou de licença maternidade. Saíram a Ana Paula e o Pedro. A Júlia mostra o cronograma que tem as
reuniões, padronização dos planos de ensino e planos de aula, finalização do PPC, reconhecimento do
curso, fiscalização da formação do desenvolvimento docente, analisar resultados da CPA. A Júlia pergunta
se alguém tem alguma consideração a fazer e ninguém se manifestou. Em seguida pergunta se pode
aprovar o plano 2022.1 e todos concordam. 4. Aprovação do regimento do NDE: A Michele e o Esteban
ficaram responsáveis pelo regimento. Os dois professores explicam que as mudanças eram bem pontuais,
como a porcentagem de médicos. A Júlia lembra que era a parte que recomenda que cinquenta por cento
dos docentes sejam graduados em medicina, que o vice-presidente suceda o presidente após o término
do mandato no NDE. Na parte de reuniões foi colocado que recomenda que ocorra mensalmente, de
forma ordinária, convocado pelo presidente ou seus membros. A Júlia pede a todos que leiam e vejam se
há considerações a ser feitas, pois a versão final será colocada junto aos documentos do reconhecimento
do curso. A Michele fala que o ideal seria aprovar na presente reunião, pois no próximo mês a CAMEM
virá e olhará os documentos. Ela acrescenta que as mudanças foram mínimas e pontuais e que pode ser
votado. A Carla concorda com a Michele e fala que este documento ainda tem que ser enviado a CISAU
para aprovação junto com o plano de a�vidades do NDE. O ideal é que façam isso antes da visita da
CAMEM. 5. Aprovações das cer�dões de aprovação ad referendum: Se refere ao plano de trabalho do
professor Ademar Caetano. A Carla pontua como é di�cil a migração de carga horária, via MEC,
explicando o caso do Ademar, pois ele é vice-coordenador de curso, coordenador do internato e não está
conseguindo mudar para quarenta horas. O MEC explica que ele tem os dois cargos administra�vos
necessários, mas não tem os encargos. A Júlia pergunta se alguém se manifesta quanto a aprovação e
ninguém se pronuncia, portanto foi aprovada. 6. Extraordinário domínio de conteúdo: A Carla fala que
recebeu esse processo de uma aluna do segundo período, a Eduarda Carvalho, e que esta relatou que
está com problema psicológico por estar longe da família e que queria voltar para mais próximo da
família. Sendo assim ela prestou prova de transferência para UFG e conseguiu passar. A Carla explica que
porque nosso calendário está muito diferente da UFG, a discente solicita por conta dos PPCs serem
diferentes, que ela faça o processo de extraordinário domínio de conteúdo para algumas disciplinas, a fim
de conseguir cursar em Goiânia. Ela pediu para a a�vidade integradora II e semiologia II. A Carla explica
que no extraordinário domínio de conteúdo, no RGCG, o discente pode pedir no primeiro período da
faculdade ou quando tem a média global acima de oito. A presente discente tem média global nove,
portanto, tem direito a fazer extraordinário domínio de conteúdo e a coordenação a considera apta. A
Carla fala para a Rosane elaborar uma prova para a discente agora no mês de abril e que a nota deve ser
acima de oito. A Carla procura ver com todos se devem padronizar essas provas envolvendo até mesmo
as prá�cas, já que no PPC, a semiologia, por exemplo, tem carga horária prá�ca maior que a teórica. Ela
preocupa se o discente vai ter o conhecimento necessário. A Júlia concorda e fala que outro professor
ajude a professora Rosane e que a prova abrange todo o conteúdo da matéria. O Luiz Carlos Bandeira
concorda também e que a prova seja robusta. Ele se dispõe a ajudar a professora Rosane. A Carla vai
fazer uma banca para avaliar a discente e fica es�pulado que será formada pela Rosane, o Luiz Carlos
Bandeira e pede o nome de mais uma pessoa. A Rosane fala que para fazer uma prova robusta precisa de
tempo e que todos estão lotados. Também fala que o ideal que a banca seja formada por clínicos, pois a
semiologia II abrange o sistema cardiovascular, respiratório, abdominal, genito-urinário. Portanto, seria
ideal um ginecologista obstetra, um cirurgião geral, um clínico geral e um cardiologista. A Carla fala que
pensou na Rosane com respiratório, Gilberto na parte cardiovascular, o Pedro com a parte genito-urinário
e o Guilherme com a parte abdominal. A Rosane se mostra preocupada com a discente não cursar a
matéria completa, sendo semiologia fundamental para demais disciplinas médicas. A Júlia comenta que
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acha estranho ser somente essas duas matérias e pede que a Carla verifique, junto ao CGA, se é somente
essas duas disciplinas mesmo. Para compor a banca ficou a Rosane, o Pedro, o Gilberto e o Guilherme. A
Rosane pensou na parte prá�ca de a aluna coletar anamnese e realizar avaliação �sica geral, durante uma
hora no hospital. A Carla vai fazer a convocação dos professores da banca par realizarem a prova. 7.
Tratamento excepcional: O Hélio relata que o aluno Fernando dos Santos Ferreira, do terceiro período,
entrou com pedido de tratamento excepcional para três módulos (a�vidade integradora III, prá�cas de
integralidade ao método clínico III e saúde, família e sociedade III. Este aluno apresentou laudos médicos
que demonstram que ele tem hemofilia e artrose grave em joelhos e tornozelo. Está em preparação para
procedimento cirúrgico. No laudo do ortopedista consta que ele tem limitação funcional que necessitará
de cirurgia e que não poderá trabalhar ou estudar num período de cento e oitenta dias. Este discente
também passou por perícia no SIASS, que foi favorável ao tratamento excepcional. O Hélio fala que ao
analisar todos exames e pedido médico, ele também é favorável ao tratamento excepcional do aluno. A
Carla fala que a Ludimila vai disponibilizar um modelo de como funcionará para esse aluno em questão
de disponibilização de materiais para estudo. 8. Porcentagem des�nada a OSCE e API: A Juliete fala que
durante a pandemia não foi realizada a OSCE e durante os dois anos foi fornecido um cer�ficado em que
o projeto polí�co pedagógico con�nha a OSCE e isso pontua muito nas provas de residência médica. Uma
das grandes dificuldades observadas é a pouca par�cipação dos discentes. Ela sugere colocar no
cer�ficado a frequência do discente na par�cipação da OSCE e talvez mudar o peso da OSCE nas notas. O
Hélio acredita que a inclusão da frequência no cer�ficado já fará com que os alunos par�cipem mais. Ele
propõe que esse semestre con�nue vinte porcento da N2 e inclua a frequência, e que a par�r daí
observar se melhorou. Caso os alunos ainda não con�nuem par�cipando poderá aumentar o peso da
OSCE nas notas. A Júlia pede para deixar claro no cer�ficado a frequência de par�cipação. A Rosane
propõe ver se tem legalidade dar cer�ficado somente para quem par�cipar de todas as OSCEs. A Juliete
fala que em outras ins�tuições colocam nota e frequência no cer�ficado. Ela acrescenta que não gostaria
que con�nuasse da forma que está, visto o trabalho que é para realizar uma OSCE. A Júlia ques�ona se
não convém aumentar a nota também e o Hélio explica que não é um consenso que a nota da OSCE
ajuda e reafirma sua proposta. A Carla pergunta se o mesmo que des�nar a OSCE também pode
padronizar para API e a Júlia fala que são diferentes. O Esteban explica que a API é o único componente
em que se avalia sozinho o aluno na a�vidade integradora e, por isso, colocaram quarenta por cento e ele
acha que podia até ser cinquenta porcento. A Júlia acredita que não tem como padronizar a OSCE e a API.
Ela pergunta se pode colocar em votação e a Carla pede para colocar a API também em votação.
Portanto, seria vinte porcento para OSCE e quarenta porcento para API. A Juliete reafirma a proposta do
Hélio. Todos concordam em manter esses pesos e inserir a frequência no cer�ficado da OSCE. A Juliete
ques�ona se o peso de quarenta por cento entra em todos os módulos e a Júlia explica que não, que
entra somente no módulo da a�vidade integradora. A Júlia pede para agendar uma reunião com os
coordenadores de módulo para rever alguns pontos, como atualização de casos clínicos, diminuir pontos
avaliados nos seminários, pois são vinte e cinco pontos cada um valendo 0,2. A Rosane pede para
realmente verificar os casos clínicos da a�vidade integradora, para que semiologia e a a�vidade
integradora caminhem juntos. A Júlia fala que deu sugestão para o Fernando sobre a aluna Fernanda
Fleury que trabalha no hospital e tem exemplos de casos clínicos reais que poderiam contribuir para as
provas. A Fernanda se dispôs a ajudar, desde que mande os temas dos casos que desejam. A reunião
encerrou-se às vinte horas e onze 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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Esteban Nicolas Lorenzon 
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Documento assinado eletronicamente por MICHELLE ROCHA PARISE, Professora do Magistério
Superior, em 10/10/2022, às 18:27, 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 10/10/2022, às 21:24, 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 LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR, Coordenador
do Curso de Medicina, em 11/10/2022, às 11:26, 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 11:51, 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 11/10/2022, às 13:07, 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 17/10/2022, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.u�.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0059878 e
o código CRC 4A862AA1.

Referência: Processo nº 23854.005897/2022-36 SEI nº 0059878

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

