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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 07/2022 - CISAU

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e quinze 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), Ludimila Paula Vaz Cardoso (vice-presidente do NDE), Luiz Carlos Bandeira (coordenador do curso),
Ademar Caetano Assis Filho (vice-coordenador do curso de Medicina), 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), Maycon Sousa Pegorari (membro do
NDE), Rosane Gouveia Vilela Machado (membro do NDE), Alana Flávia Romani (Pró-reitora Adjunta de
Graduação) e Jardel de Almeida Monteiro (representante discente do curso de Medicina). Ausências:
Alexandre Fabricio Martucci (membro do NDE) e Michelle Rocha Parise (membro do NDE). 1. Informes: A
Carla inicia falando que está fechando, junto a PROGRAD, as datas corretas do período de matrícula, do
calendário do curso de medicina, porque talvez não coincida com as datas dos demais cursos. Ela vai
programar a semana de planejamento e passar em reunião para ver se todos concordam. O Luiz Carlos
Bandeira informa que virá uma TAE para o lugar da Tracy. O discente Jardel convida a todos para o Med in
roça, festa junina do curso que ocorrerá sábado. A Júlia pergunta a Carla se será preciso reunião do NDE,
em julho, para aprovar o calendário de ensino e a Carla responde que sim. Quanto a comissão CAEP, a
Carla fala que precisa de mais um integrante, pois a professora Núbia não quis par�cipar. O Esteban
sugere que a comissão veja nos planos de ensino somente o que mudou do semestre passado, porque
são muitos documentos que a comissão terá que analisar. Mas a Júlia explica que é primeira vez que a
comissão estará atuando e que terá que ler todos documentos inicialmente. A Carla acrescenta que a
ideia do Esteban é boa para o futuro e que podem até elaborar um modelo para os professores seguirem.
Ela fala que os planos devem ser enviados com quinze dias de antecedência do início das prá�cas e que o
curso tem enviado com atraso, mas que nesse semestre estará pedindo para os professores entregarem
antes de saírem para as férias. O Ademar sugere a Carla que coloque duas datas para entrega dos
documentos, a primeira para entrega do plano de a�vidades com a tabela de distribuição dos alunos e a
segunda para os planos de ensino e posteriormente ele pergunta aos professores médicos se eles
concordam. O Luiz Carlos Bandeira disse que concorda, mas que também lembra que pode ter atrasos
com algum professor. O Hélio também concorda com o Ademar. A Júlia opina que é contra o curso ficar
na correria para entregar os documentos antecipados para desafogar a unidade, ficando até mesmo sem
férias e que por isso é a favor do curso se tornar unidade. Acrescenta que é um direito do professor
entregar até quinze dias após início e fala para a professora Alana Flávia que no semestre passado
�veram que entregar tudo antes do semestre acabar e foi muito corrido. O professor Esteban escreve que
teria pelo menos dois núcleos livres para oferecer, mas está sem tempo de fazer mais pela universidade,
quando ela não te dá nem os direitos que os professores tem, fica di�cil. 1. Situação do discente Camilo:
A Júlia escreve que se ele não tem setenta e cinco por cento tem que repe�r. O Ademar escreve que
sabemos que foi na nefrologia. O que aconteceu foi um absurdo, desrespeito e também negligência de
quem votou pela aprovação. A Carla sugere votação para ver se considera o discente reprovado. A Júlia
pede para fazer algumas análises antes. Ela fala que precisa elencar os fatos para fazer a jus�fica�va. A
Júlia fala que o caso é extremamente grave, pois o aluno foi aprovado sendo que não estava matriculado.
Ela pede para elaborar um documento jus�ficando como ele não foi matriculado no sistema, ele não tem
nota, não tem frequência e não cumpriu os pré-requisitos. Com relação a pediatria II vai ter que aceitar
que ele fez. O que terá que ser feito é jus�ficar que ele não fez pediatria I e que são rodízios diferentes,
mas que ele terá sim que fazer pediatria I, pois o discente burlou o sistema. A coordenação não o
autorizou pular pediatria I. A Júlia ainda fala que como o professor dá presença sendo que o nome dele
não consta na lista de presença, de que a falha está nesses professores que não estão conferindo os
papéis que assinam e nem a lista de presença. Ela fala que a situação judicialmente é gravíssima, que o
professor de pediatria não podia ter avaliado um aluno que não estava matriculado, que não podiam ter
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dado presença para um aluno que não estava na lista de presença. Ela fala que o professor �nha que ter
reportado o erro a coordenação para repassassem a PROGRAD. A Júlia fala, em relação ao discente
Miguel, que não dá para re�rar o discente a força, pois tem que fazer via documental e enviar a
PROGRAD. Se o discente insis�r abre-se um processo contra ele na ins�tuição. Quanto ao discente
Camilo, ela fala que para resguardar os docentes, primeiro terão que jus�ficar por que não fez pediatria I
e que não está matriculado no sistema para estar realizando a pediatria II. Ele deve fazer pediatria I e por
isso foi bloqueado na matricula do sistema para pediatria II. A Júlia orienta o Ademar que o Camilo não
pode fazer nenhuma prova, seja teórica ou prá�ca e que somente frequência não passa nenhum aluno
no internato. A Júlia pede votação para dois encaminhamentos, um que é decidir no NDE e o outro que é
levar para o colegiado. Ela fala que para levar para o colegiado teria que ter um consenso no NDE e que
esse assunto deve sim ser levado ao colegiado. Os professores Esteban e a Adriana e o discente Jardel
falam que seria bom na reunião do colegiado que os dois professores envolvidos, Bene� e Vinicius,
estejam presentes. A Michele sugeriu consultar o jurídico. O Maycon concorda em convocar os dois
professores para reunião do colegiado e consultar o jurídico para que o NDE possa tomar uma decisão. A
Rosane também concorda com o Maycon e fala que pensando nos professores se for de prejudicar eles,
que o aluno seja aprovado e que procurar o jurídico seja imprescindível. A Júlia fala que é unânime não
tomar decisão na presente reunião e sugere chamar a Liliane para reunião. O Luiz Carlos Bandeira fala
que por ele assumia o erro para não prejudicar ninguém, pois o mandado judicial que o aluno apresentou
não falava do décimo e décimo primeiro período, somente do nono. A Carla perguntou ao Luiz Carlos
Bandeira o que a Liliane falou a respeito do caso e ele respondeu que era para procurar o NDE e
comunicar a matrícula sem efeito da pediatria I. A Carla fala de marcar uma reunião rápido com os
professores e o NDE, pois o prazo é curto para tomar a decisão. Ficou acertado de verificar se os
envolvidos podem reunir amanhã das dezoito horas as dezenove horas. A reunião encerrou-se às vinte
horas e dezesseis minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela
presidente da NDE e demais membros.

Presidência do NDE:

Júlia de Miranda Moraes - Presidente

Ludimila Paula Vaz Cardoso - Vice-Presidente

Membros do NDE:

Adriana Queiroz Arantes Rocha

Alexandre Fabrício Martucci

Carla Silva Siqueira Miranda

Esteban Nicolas Lorenzon

Hélio Ranes de Menezes Filho

Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior - coordenador do curso de Medicina

Maycon Sousa Pegorari

Michelle Rocha Parise

Rosane Gouveia Vilela Machado

Demais par�cipantes:

Ademar Caetano Assis Filho - vice coordenador do curso de Medicina

Alana Flávia Romani - Pró-reitora Adjunta de Graduação

Jardel de Almeida Monteiro - representante discente do curso de Medicina

Documento assinado eletronicamente por JULIA DE MIRANDA MORAES, Professora do Magistério
Superior, em 10/10/2022, às 21:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
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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 04:49, 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 11:28, 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 LUDIMILA PAULA VAZ CARDOSO, Professora do
Magistério Superior, em 11/10/2022, às 11:50, 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 13:09, 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 ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO, Professora do
Magistério Superior, em 16/10/2022, às 11:33, 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 10:55, 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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