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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 10/2022 - CISAU

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, via
presencial, 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), Ludimila Paula
Vaz Cardoso (vice-presidente), Adriana Queiroz Arantes Rocha (membro do NDE), Esteban Nicolas
Lorenzon (membro do NDE), Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior (coordenador do curso), Michelle Rocha
Parise (membro do NDE), os novos membros Aridiane Alves Ribeiro, Fernando Paranaíba Filgueira e
Sandra Maria Alkmim Oliveira. 1. Informes: A Júlia inicia falando que a professora Michele irá des�tuir a
comissão de reconhecimento do curso. O que falta, que é pouco, será feito pelos membros do NDE. Essa
comissão tem portaria, mas sem data de início e fim. A Júlia fala que a Michele verificou se alguém queria
assumir a presidência da comissão, mas ninguém manifestou e ela pede o encerramento da portaria da
comissão. A Júlia explica que a comissão foi montada dentro do NDE e compete a este a parte do
reconhecimento do curso. O Fernando ques�ona se isso não atrapalhará a nova gestão do NDE, já que
essa comissão cuida de assuntos importan�ssimos do reconhecimento do curso e ajuda o NDE. A Júlia
propõe ver se alguém assume a presidência e mantem a�va a comissão. A Ludimila fala que só não
exis�rá a comissão, mas que todos con�nuarão a fazer sua parte. A Júlia volta a falar que as comissões
ajudam muito o trabalho do NDE. A Michele explica que a comissão está inserida dentro do NDE.
Acrescenta ainda que duas professoras membros da comissão estão de licença maternidade, uma TAE
pediu para sair e comissão estava inoperante. Esta comissão funciona sob demanda e várias vezes
�veram que fazer ou pedir documentos aos professores achando que o MEC viria ficando, assim, muitos
documentos obsoletos. Ela pensou em ex�nguir a comissão, porque quando o MEC vier, será necessária
uma mobilização geral e não somente da comissão. Ela explica que já era para o MEC ter vindo e que
pressionam essa visita, pois há discentes formados sendo prejudicados no Conselho Regional de
Medicina, pois em São Paulo não estão aceitando esses discentes porque o curso ainda não foi
reconhecido. A Michele ainda fala que em outras ins�tuições a visita também está atrasada e que, agora,
o MEC pode avisar com, no mínimo, sete dias de antecedência a data da visita. Ela acrescenta que por
não saber a data da visita e as documentações estarem em andamento foi pedido a ex�nção da
comissão. O Fernando Filgueira fala para Michele que apesar de estar incerto sobre a visita do MEC, logo
assumirá a vice-presidência do NDE e ele não tem muita noção de como está o processo de
reconhecimento do curso, portanto se acaso o MEC no�ficar que virá ele ques�ona se poderá acionar a
Michele, junto a comissão, para cuidar disso. A Michele explica que foi conversado com a Carla que a
comissão seja adicionada junto a CAEP e que cada professor seja responsável por um assunto do
reconhecimento. Ela se coloca à disposição para ajudar, mas se sente sobrecarregada como presidente da
comissão. Fala ainda que ela e a Núbia vão ficar com a parte do reconhecimento, independente da
comissão, pois elas estão cientes dos trâmites e já fazem o acompanhamento. A Júlia fala que a sugestão
dela é trocar a presidência da comissão e manter a comissão. A Ludimila fala de manter a comissão sem
presidência e a Michele orienta no que ela conseguir. A Michele explica que foi divido em três dimensões
e cada dimensão já tem os professores responsáveis pelos assuntos. A Júlia pede portaria, porque ela
estará na dimensão dois e sairá do NDE, porém con�nuará trabalhando. Até por isso ela fala em manter a
comissão, para pedir portaria. A Ludimila fala que a comissão permanece, tendo o NDE como supervisor
e a professora Núbia. Outro informe e dúvida da Júlia é sobre as faltas do professor Fábio Morato. Ela
pergunta se a coordenação está ciente e qual providência deve ser tomada, porque nem o PROPESSOAS e
nem a secretaria execu�va do curso estão cientes. Os professores Esteban, Fernando e a Júlia não sabem
se ele está afastado ou de atestado, mas de qualquer forma que ninguém foi avisado e os alunos estão
sem as aulas que ele ministra e ques�onando o que aconteceu. A Ludimila e a Júlia falam para o
Fernando e o Esteban que a coordenação deveria falar se sabe de algo ou não para poder solicitar
professor subs�tuto, porque tem que ter uma jus�fica�va. O Fernando fala que a jus�fica�va é a
ausência do professor e que na unidade tem professores que dão a mesma disciplina e que esses
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professores podem dar as aulas. A Ludimila fala que a coordenação precisa cuidar desse assunto, entrar
em contato com o professor e resolver, porque se falarem com o chefe da unidade, o professor Wagner,
ele vai ques�onar se a coordenação está ciente e eles não saberão responder. Ela acrescenta que
primeiro a coordenação deve verificar esse assunto com o professor formalmente e depois verificar a
disponibilidade do professor subs�tuto. A Júlia fala de mandar um e-mail para a coordenação e
formalizar o assunto para que a mesma verifique o que está ocorrendo. 2. Aprovação de ata: A Júlia
pergunta se alguém tem alguma consideração para fazer em relação a ata e explica ao Fernando que
outras atas estão sendo finalizadas e que serão enviadas para aprovação. Ata aprovada. 3.
Reestruturação da gestão e apresentação dos novos membros: A Júlia fala que esse tópico é para dar
sugestões para nova formação do NDE e mostrar algumas inquietudes que a atual gestão tem. A Ludimila
fala que, além da Júlia, ela também sairá por mo�vos pessoais já explicado ao Luiz Carlos Bandeira,
coordenador do curso. A Júlia fala que quem manifestou interesse foi a Sandra, a Aridiane, a Núbia e o
Fernando. Dos professores médicos ninguém manifestou interesse. A Júlia fala ainda que no regimento
consta que não tem obrigatoriedade de par�cipação dos professores médicos no NDE, mas é
recomendado que pelo menos cinquenta por cento seja composto por médicos. A Júlia fala também que
no final do ano o Esteban e a Michele também saem do NDE. Ela acrescenta que vê como um problema a
baixa adesão de médicos no NDE e não ter o médico da medicina da família e comunidade. Ela ressalta
que foi até uma solicitação da CAMEM ter um médico da medicina da família e comunidade no NDE. A
Júlia sugere espaçar mais as reuniões do NDE. Atualmente são realizadas uma vez ao mês e quando
precisa faz reunião extraordinária. As reuniões tem obrigatoriedade mínima de duas por semestre, mas
na verdade a Júlia fica em dúvida se é duas ou uma, pois é uma norma ins�tucional. A Ludimila e a Júlia
frisam mais uma vez a importância de médicos no NDE, visto que é avaliado no processo de
reconhecimento do curso. A Ludimila acha que é mais fácil convidar os médicos que já estão em algum
cargo administra�vo no curso, pois já estão por dentro dos problemas do curso. O Esteban concorda que
seria o ideal, mas que o di�cil é algum médico querer par�cipar. A Ludimila acrescenta que diante de
tantas exonerações, os médicos que ficaram já vão ficar sobrecarregados de aulas. A Júlia fala que vai
passar para o Fernando o plano do NDE que é refeito semestralmente. Neste plano tem a composição do
NDE, as funções e o cronograma. A Júlia fala que as funções estão mais generalizadas, mas que quando o
processo de reconhecimento do curso acabar dará para especificar funções dentro do NDE. Outra coisa é
avaliar os planos de ensino, pois noventa porcento dos planos foram refeitos pela Júlia, Carla e Ludimila,
mas que não é função do NDE fazer planos de ensino e agora a coordenação de ensino da ins�tuição está
mais rigorosa com os planos de ensino e muitos voltaram para serem revistos. A Júlia percebeu que os
professores �veram mais dúvidas em relação aos obje�vos específicos e uma sugestão é fazer oficinas
durante o semestre para não chegar no final do semestre e o NDE ficar cheio de planos de ensino para
serem corrigidos. Ela também pede apoio da coordenação, pois na secretaria a TAE Keren está perdida,
pois muita coisa não está sendo enviada, não está sendo respondida. A Júlia fala que não pode deixar de
ter a semana do planejamento, pois é crucial para o NDE e sana dúvidas junto a coordenação. A Ludimila
fala que sen�u falta da comunicação com a coordenação, pois se as demandas viessem da coordenação
seria mais fácil, mas o que ocorreu foi a sobrecarga de algumas pessoas, porque o trabalho não estava
sendo dividido. Ela fala também que não adianta mandar e-mails para a Keren, porque ela não responde
e que isso deve ser uma questão da coordenação. Ela deve ser orientada até mesmo para ajudar o NDE.
Ressalta ainda que essa comunicação com a coordenação deve ser estreita, pois se o MEC aparecer em
sete dias, não será a Michele que responderá pelo curso e, sim, a coordenação e por isso ela deve estar
inteirada do que está ocorrendo, principalmente o coordenador de curso. A Júlia fala que foi feita uma
reunião com todos professores de dedicação exclusiva para mostrar tudo que está ocorrendo no curso e
como está a carga horária de cada um. Essa reunião também serviu para os novos membros do NDE
ficarem inteirados dos assuntos per�nentes do curso. Também foi feito um documento para externar
todos as preocupações que estão tendo com a gestão e sugerir algumas soluções. Uma delas é a questão
de os professores de dedicação exclusiva não poderem pegar a coordenação do curso e nenhum médico
querer assumir a responsabilidade de coordenação ou mesmo administra�va dentro do curso. Até
mesmo por esse mo�vo, amanhã levarão para reunião com o CISAU a necessidade do curso virar
unidade, para que possa ter um diretor e vice-diretor de dedicação exclusiva. A Júlia acrescenta que o
curso não pode virar unidade hoje por questão regimental, que o curso deve se unir a biomedicina para
tornar unidade pela questão da pós-graduação ou o curso deve ir no CONSUNI e falar que assim do jeito
que está vai fechar. Ela fala que o curso deve se unir, que os professores médicos devem assumir as
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responsabilidades administra�vas para não sobrecarregar os professores de dedicação exclusiva, como já
vem ocorrendo. O Luiz Carlos Bandeira fala que está sobrecarregado, pois está sozinho na coordenação. A
Adriana fala que não tem como obrigar ninguém a fazer alguma coisa, que se não fizeram até hoje não
vão pegar para fazer agora. O Fernando Filgueira fala que o coordenador pode designar a função e a
pessoa tem que fazer. A Júlia disse que não dá para o curso con�nuar do jeito que está, sem nenhum
professor médico assumindo a responsabilidade de coordenação. Esse assunto deve ser resolvido,
porém, sempre as mesmas pessoas comparecem as reuniões e quando se trata da coordenação, os
professores médicos só querem se defender e jus�ficar de não pegar a coordenação. Ela fala que não há
uma abertura para pensar numa solução. Fala ainda que não tem como um único professor médico de
dedicação exclusiva ser coordenador eternamente. A Júlia acha que a melhor opção é a coordenação ser
anual e colocar nomes para os próximos cinco ou seis anos para que todos se programem de forma é�ca
e não sobrecarregue ninguém. A Aridiane fala que tem ocorrido muitas dúvidas de carga horária dos
professores subs�tutos e que a coordenação tem que estar mais presente, porque muitos professores
estão perdidos. O Luiz Carlos Bandeira fala que está sobrecarregado, que são muitos problemas para ele
resolver sozinho. A Adriana fala que ate a presente reunião não �nha certeza que o Ademar havia saído
da vice-coordenação e reitera que falta comunicação da coordenação, que podia ter agendado uma
reunião com todos e ter explanado a situação que está a coordenação do curso para que chegassem em
uma solução. O Fernando Filgueira fala que se não fossem os professores de dedicação exclusiva a
situação seria pior. Ele fala que tem que ser pensado uma solução e que dependendo do teor da conversa
o Luiz Carlos Bandeira pode até mesmo ir embora, porque o que é demonstrado pelos professores
médicos que aqui não tem tanta importância igual a clínica na cidade. Ele acrescenta que falou com o
Luiz Carlos Bandeira e que o ajudará criando uma comissão para auxiliar na coordenação. Ainda fala que
um professor de dedicação exclusiva que deveria ser vice-coordenador e a Júlia explica que foi uma
ordem do MEC, para o reconhecimento do curso, que deveria ser um médico como vice-coordenador. A
Júlia fala que o documento é apenas apresentando alguns pontos que precisam ser melhorados e
corrigidos, como ter reuniões pedagógicas, processos que estão atrasados ou não estão sendo
respondidos a tempo, demandas de representa�vidade, demandas relacionadas ao curso, falha na
comunicação com a gestão, semana de planejamento que não ocorreu, resolu�vidade de alguns
processos que não estão ocorrendo. A Júlia fala que os professores médicos devem se ar�cular para
resolverem esse problema da coordenação. Também fala para depois a nova gestão ver quais dias e
horários serão as reuniões, porque queriam mudar. A Júlia fala para o Luiz Carlos Bandeira que o assunto
da análise do pedido de aproveitamento do docente será repassado para a Aridiane resolver junto com
ele e depois levarem esse assunto para NDE. É sobre uma professora, Emanuele Francine, da fisioterapia
que passou no concurso e quer ser aproveitada no curso de medicina. A Júlia pede para analisarem o
currículo dela e que daria para aproveitar no módulo da saúde da família e comunidade. Quanto ao
assunto da aprovação do plano de trabalho da Elisângela, a Júlia fala que pode ser ad referendum,
porque ela quer se tornar quarenta horas. A Carla deu parecer de aprovação e a Júlia pergunta se todos
concordam e todos concordam. A Michele informa sobre o RGCG que será apresentado para o CISAU,
levando em conta a realidade de cada curso do CISAU e por isso alguns pontos serão alterados de acordo
com a realidade do curso. O Luiz Carlos Bandeira fala sobre a questão de melhoria nos equipamentos
para acesso da discente cadeirante Eduarda Gabrielly da Silva Dias e que o TAE Glydson ficou responsável
por verificar os móveis se é possível fazer feitos específico para ela. A reunião encerrou-se às dezenove
horas e vinte 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 atuais do NDE:

Adriana Queiroz Arantes Rocha

Esteban Nicolas Lorenzon
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Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior - coordenador do curso de Medicina

Michelle Rocha Parise

Novos membros do NDE:

Aridiane Alves Ribeiro

Fernando Paranaíba Filgueira

Sandra Maria Alkmim Oliveira

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 SANDRA MARIA ALKMIM OLIVEIRA, Professor do
Magistério Superior, em 11/10/2022, às 08:41, 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 11:35, 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 11:49, 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 ARIDIANE ALVES RIBEIRO, Professor do Magistério
Superior, em 11/10/2022, às 12:14, 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 13:11, 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 FERNANDO PARANAIBA FILGUEIRA, Professor do
Magistério Superior, em 16/10/2022, às 05:18, 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 10:51, 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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