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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 08/2020 - UAECISAU-REJ

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e quarenta e seis 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 (vice-coordenadora do curso), Denise
da Costa Carvalho (membro do NDE), Esteban Nicolas Lorenzon (membro do NDE), Fábio Morato de
Oliveira (membro do NDE), Márcia Carolina Mazzaro (membro do NDE), Michelle Rocha Parise (membro
do NDE), Simone Caetano Morale de Oliveira (membro do NDE), Bruno Leotério dos Santos (discente e
presidente do Centro Acadêmico-CA do curso de Medicina) e Cinthia Alencar Pacheco, técnico-
administra�va do Curso de Medicina. Ausências: Adriana Queiroz Arantes Rocha (membro do NDE), e
Pedro Vinícius Leite (membro do NDE). Julia iniciou a reunião. 1) Informes: Julia explicou sobre as
reuniões, falou sobre uma reunião extraordinária da CISAU e que os chefes Daniel e Sabrina avisaram que
vão sair da diretoria por mo�vos familiares. Assim será aberto um novo edital de eleição e tem que enviar
nomes para quem quer par�cipar da Comissão Eleitoral até 30 de maio. Solicitou que os cursos enviem e-
mail para consultar se algum docente gostaria de par�cipar da Comissão e também quem �ver interesse
em compor chapa. 2) Aprovação da Ata nº7: Falou sobre aprovação da ata, procedeu a leitura e as
alterações foram sendo pontuadas pelos demais membros. Após as alterações todos aprovaram. O aluno
Bruno perguntou sobre a reposta a respeito do aproveitamento da carga horária do “Programa Brasil
Conta Comigo” e Julia respondeu que enviou e-mail aos professores do Internato para resolverem o
assunto com as demais instâncias e que não há resposta ainda. Solicitou que fosse feita reunião com os
professores do internato sobre isso e sobre os documentos do estágio. Denise falou que há um link da
UFJ que direciona para uma página da UFG que os alunos podem ter informações sobre estes estágios.
Julia informou que além disso, seria também sobre os procedimentos em geral e colocar no SEI para
publicizar. Juliete falou sobre a reunião dos módulos do internato e que Vinícius tem �do vontade de
reunir e como estão paralisados e neste momento não e tão emergencial e por isso, a reunião nessa hora
não seria urgente e que depois podem resolver. Juliete falou sobre reunião que teve com o Bandeira e
que semana que vem terá reunião com os coordenadores de curso a ins�tuição para avaliarem o retorno
das a�vidades remotamente. Disse que poderia ter o retorno, mas ainda era uma informação extra
oficial, e que os cenários de prá�ca não voltariam, mas que do primeiro a oitavo período poderia voltar
de forma remota e que deve ser na segunda-feira reunião com a PROGRAD e reitoria. Julia falou que
precisa da reunião do internato para decidir sobre carga horária que será aproveitada pelos alunos. 3)
Apreciação do Edital PRODEPS: Juliete falou da reunião do PRODEPS com a Coordenação Geral de
estágios da UFJ, a PROGRAD e CISAU que queriam saber a respeito do programa que é novo na ins�tuição
e trata-se de bolsas des�nadas a área de preceptoria em saúde. Citou que Daniel chefe da Unidade falou
da necessidade de transparência dessas bolsas e perguntou sobre o edital. Juliete informou que o edital
foi enviado a todos para análise. Denise sugeriu que a distribuição do número de preceptores deveria ser
de acordo com a carga horária de cada estágio, pois por exemplo, Medicina de família tem 20 semanas
enquanto urgência e emergência apenas 8. Marcia falou que a Myriam pediu porque u�lizamos doze
unidades de saúde e que 2 bolsas seria pouco para tantos preceptores. O edital foi compar�lhado para
todos fazerem as alterações necessárias de acordo com as necessidades do curso. Foi discu�do a
quan�dade de vagas e ajustada no edital, assim como definições sobre o recebimento de bolsas pelos
profissionais da rede e a vinculação do PRODEPS à PROGRAD e não a CISAU, bolsas remanescentes
podem ser distribuídas pelos professores. Denise sugeriu uma distribuição por grupos para rodízios de
bolsas, porém todos acharam melhor a des�nação ao profissional selecionado pelo edital. Incluiu valor
da bolsa e a carga horária ficou definida por demanda e definiu o anexo com os critérios de pontuação
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para anexar no edital. Foi escolhida a comissão para analisar os currículos e após discussão ficaram
escolhidos os professores Rosane, Ademar e Fernando Meneguini como �tulares e os professores Luiz
Carlos de Morais e Jonas como suplentes. 4) Curricularização das ações de Extensão: Esteban falou sobre
que seria mais como uma informação que queria trazer ao NDE sobre a resolução da curricularização da
extensão, pois temos que nos adaptar a ela no prazo de até três anos após a emissão da resolução que é
até final do ano que vem. Trouxe os pontos mais importantes que ele considerou e que um deles fala que
as a�vidades de extensão devem corresponder a 10% da carga horária total do curso e que deverá parte
da matriz curricular do curso. Ele acredita que o curso não teria problemas quanto a isso, pois temos
muitas a�vidades, mas algumas ações não seriam aprovadas, por terem caráter de ensino. Falou que teve
uma reunião sobre os membros da extensão da CISAU e surgiram muitas dúvidas sobre a questão e em
princípio deveríamos ter uma lista com estas ações e incen�var que todos os professores par�cipem não
só como coordenador, mas em outras ações e que ainda há muito a ser discu�do e que serão exigidas
mais orientações sobre o assunto. Esteban falou que enviará a resolução para todos analisarem. A
reunião encerrou-se às vinte horas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai
assinada por mim, Cinthia Alencar Pacheco, técnica-administra�va, pela presidente da NDE e demais
membros.
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Documento assinado eletronicamente por Juliete Teresinha Silva, Coordenador, em 17/11/2020, às
16:57, 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 17/11/2020, às 17:04, 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 17/11/2020, às 17:54, 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 Cinthia Alencar Pacheco, Secretário Execu�vo, em
18/11/2020, às 13:58, 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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Documento assinado eletronicamente por Márcia Carolina Mazzaro, Professor do Magistério
Superior, em 18/11/2020, às 17:32, 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 18/11/2020, às 17:39, 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 18/11/2020, às 18:03, 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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