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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 09/2022 - CISAU

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e doze 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 (membro do NDE), Luiz Carlos Bandeira (coordenador do curso), Carla
Silva Siqueira Miranda (coordenadora pedagógica do curso) e Michelle Rocha Parise (membro do NDE).
Ausências: Adriana Queiroz Arantes Rocha (membro do NDE), Júlia de Miranda Moraes (presidente do
NDE), Alexandre Fabricio Martucci (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). 1. Pedido de licença do professor Brainner: A Carla inicia falando que no
semestre passado ele �nha pedido licença para assuntos par�culares, com duração de três anos, mas ele
já havia dito que não ficaria no curso, pois está aguardando o professor de Goiânia aposentar para pedir
redistribuição. Então, a coordenação propôs de ficar mais um semestre, pois as aulas ainda estavam
remotas e a coordenação depois liberaria a licença. Portanto, ele pediu novamente a licença, pois está
inviável ficar vindo dar aulas. A Carla fala ainda que não tem ninguém para ocupar o lugar dele e que
concurso agora só ano que vem. Em reunião da coordenação, o Ademar achou melhor não colocar
ninguém no lugar dele, porque é uma área muito específica. A Júlia propõe ver sobre professor
convidado e a Carla fala que tem dois radiologistas com interesse na vaga, mas como efe�vos, porém ela
vai verificar essa possibilidade para contribuir durante essa ausência. Ela acrescenta que se o professor
Brainner não conseguir a licença, ele vai pedir exoneração. A Júlia fala que três anos sem professor não
tem como nessa área, que acha injusto segurar a vaga por três anos sem ter professor e segurar a vaga,
sendo que tem profissionais interessados na vaga. A Ludimila também concorda. A Carla, a Ludimila e a
Júlia ainda falam que não tem como um professor convidado cuidar do módulo inteiro, que teria que ser
um professor efe�vo. O Luiz Carlos Bandeira concorda com as falas anteriores. A Carla fala que na
próxima reunião só vota para constar em ata. A Júlia pede para ver sobre o professor convidado e a Carla
fala que vai deixar para o colegiado resolver sobre o coordenador do módulo, já que um convidado não
pode assumir tudo. A Júlia fala para a Carla conversar de novo com o Brainner, para que ele dê as aulas
de forma condensada, a cada mês, durante esses três anos para não exonerar, pois não é fácil entrar na
UFG, em Goiânia. A Ludimila propõe fazer um encontro ou uma capacitação com profissionais da área,
para que os discentes não fiquem prejudicados. A Carla fala ainda que se ele ficar de coordenador do
módulo dá para chamar um professor convidado. Ela disse que vai fazer a proposta para ele e na próxima
reunião fala novamente dobre o assunto. 2. Alocação de docentes para Gené�ca e Microbiologia: A
licença da professora Mariana, da microbiologia, acaba em setembro e ela vai �rar férias ate dezembro e
a Mayara foi tentado de todas as formas com o DPM de desvincular ela da vaga da Mariana e vincular
com a vaga que sobrou de médico, mas como no concurso já estava vinculado não foi possível mudar.
Portanto, em setembro ela entra em férias e o curso ficará sem professor de microbiologia. O outro
professor que atende a área da saúde é o Braiolos, porém também está de licença. A Carla pensou na
Natane para assumir essas aulas. E a Júlia dá ideia de convidar profissionais para dar palestras e ajudar a
Natane. A Ludimila fala que a parte de an�microbiano que é mais complexo e sugere o Hélio ou a Rejane
para dar a aula. A Carla ficou de conversar com a Natane e verificar essa possibilidade de assumir
microbiologia até a Mariana voltar. A Carla fala que o professor Fábio, da gené�ca, procurou ela e o
Ademar para falar que vai entrar com pedido de licença para saúde. A Carla fala que ele tem três
disciplinas: gené�ca I, gené�ca II e a metodologia cien�fica (módulo sozinho). A Carla pede para
ajudarem a pensar numa solução, pois não dá para contar com a ajudar de ninguém do PIESC, porque
este já está numa situação delicada. O discente Jardel propõe procurar professores de outras unidades
para dar metodologia cien�fica, pois a carga horária é pequena e outras áreas também dão metodologia
cien�fica. A Ludimila pensou na professora Andressa, que é subs�tuta do Hans�er, para assumir gené�ca
I e II. A Carla e a Júlia falam que ela já está com carga horária lotada e a Ludimila pede para verificarem já
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que é uma possibilidade. A Carla fala que para metodologia tem professores da epidemiologia que daria
para assumir, como a Cris�ane Ricaldoni e professores da fisioterapia. A Júlia fala que metodologia
cien�fica pode dividir entres os professores que tem carga horária menor, assim como foi feito em
bioé�ca, cada professor da uma aula. A Júlia acha di�cil outros cursos ajudarem. Ela também dá ideia de
um professor subs�tuto assumir e convidar outros para dar aula também. A Carla fala que o professor
que passou em clínica médica fez mestrado em gené�ca e bioquímica, só que não sabe se ele quer pegar
as aulas, porque ele vai dar urologia, dermatologia e estará no internato. Mas a Júlia pede para ver com
ele se não possível dar somente algumas aulas específicas, porque ela pensa que a gené�ca do primeiro
período é a que mais precisa de atenção, porque é a introdução a gené�ca. A Ludimila fala que a Natane
deu metodologia cien�fica e a Carla fica de ver com a Natane e a Marília de assumirem a metodologia
cien�fica. O Jardel fala que muita coisa vista em gené�ca I vai de encontro com bioquímica e sugere o
nome do Esteban para ajudar. A Carla fala de condensar gené�ca, já que a carga horária é modular e
entrará em contato com o professor que entrou na clínica médica e com a Andressa para darem aulas
específicas. A Carla fala que na próxima reunião já mostra como ficou e que deixará tudo pronto antes de
sair de férias. A Júlia e a Ludimila pedem que a próxima reunião seja quando voltar as aulas. 3. Planos de
ensino: A Júlia fala que vai fazer ad referundum mesmo e o que es�ver totalmente fora do padrão, como
pediatria II, terá que ser refeito. Ela fala que para essa disciplina está criando um manual do módulo de
pediatria II, porque ela não vai criar algo, como obje�vos e que está tentando copiar alguns dados para
colocar no modelo e que o professor tem ate o final do bimestre para mandar. A Carla fala que um dos
pontos que a CAMEM falou era na deficiência dos planos do internato. A Júlia e a Carla falam que tem
que ter obje�vos gerais da disciplina, as metodologias de avaliação, os temas a serem abordados. A
reunião encerrou-se às dezoito horas e cinquenta e dois 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:

Carla Silva Siqueira

Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior - coordenador do curso de Medicina

Michelle Rocha Parise

Documento assinado eletronicamente por MICHELLE ROCHA PARISE, Professora do Magistério
Superior, em 10/10/2022, às 18:29, 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 21:25, 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 04:49, 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 11:32, 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 LUDIMILA PAULA VAZ CARDOSO, Professora do
Magistério Superior, em 11/10/2022, às 11:49, 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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