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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 11/2020 - UAECISAU-REJ

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e dez 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), Ana Paula
da Silva Perez (vice-coordenadora do curso), Adriana Queiroz Arantes Rocha (membro do NDE), 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),
Pedro Vinícius Leite (membro do NDE), Simone Caetano Morale de Oliveira (membro do NDE), o docente
Vinicius Quin�liano Mou�nho Nogueira e os discentes Bruno Leotério dos Santos e Thalia Rissa Silva. A
professora Júlia deu início a reunião solicitando assinatura na lista de presença do processo no SEI. 1)
Informes: Ana Paula falou sobre o cadastro da Residência Médica em Medicina de Família, Marcia deu a
ideia de montar uma especialização em Medicina de Família, caso tenha problemas com a Residência. O
aluno Bruno perguntou sobre a situação de não dar certo a residência, e Marcia explicou que o processo
de implantação da residência demora e até lá, a especialização poderia ser uma opção que é uma ideia.
Julia ainda informou sobre a adequação da bibliografia que devem ser feitas e que isso pode ser trazido
em outra reunião. O aluno Bruno informou que está sendo organizado um edital para escolha dos alunos
que representarão o curso na comissão da estatuinte, explicou sobre o processo e o que está sendo feito.
2) Aprovação da Ata nº 09/2020: Julia falou que teria algumas alterações textuais, mas em termos de
conteúdo todos aprovaram a ata. 3) Assuntos inerentes ao internato médico e ao Programa Brasil Conta
Comigo: Vinicius falou sobre uma reunião solicitada pelos alunos para conversar sobre o internato e
trazer algumas ansiedades e queixas sobre o tema e ainda sobre a avaliação dos alunos do programa.
Explicou ainda sobre contato da UFG sobre possíveis vagas no HC em Goiânia deixadas pelos alunos que
anteciparam a formatura e se �ver interesse da UFJ, alguns alunos poderiam ocupar essas vagas. Denise
explicou o contexto sobre a proposta recebida resultante da parceria entre UFG e UFJ na organização das
vagas do internato em Goiânia. Assim, como UFJ cedeu vagas para alunos da UFG em outras ins�tuições,
agora a UFG tem vagas no HC para serem ocupadas pela UFJ, se houver interesse. Denise explicou sobre
as caracterís�cas do HC, que não é um hospital porta aberta, por exemplo não tem urgência e
emergência e nem medicina de família, o que tem é na área de cirurgias, ginecologia e obstetrícia. E que
se deve apresentar uma proposta para o próximo semestre de quantos alunos e quais áreas teria
interesse. Marcia falou que é proveitoso deixar sim estas vagas ofertadas para o próximo semestre, pois
não se sabe se vai voltar o internato e que se o aluno quiser, sendo esclarecidos todas as caracterís�cas e
os riscos e voluntariamente os alunos poderiam fazer, isso poderia resolver uma parte que não tem aqui
e seria uma opção para o aluno. Que deveria ser considerada estas vagas e uma boa oportunidade.
Simone falou que mesmo o risco sendo menor ele existe, ponderou que a segurança dos alunos não pode
ser garan�da aqui e em Goiânia também seria di�cil também. Ela acha complicado e não concorda no
envio dos alunos. Ana Paula perguntou sobre o prazo de resposta. Denise explicou que foi uma proposta,
que devemos analisar e responder afirma�vo ou nega�vo, não existe um prazo apertado ou definido, que
devemos analisar. Explicou ainda que riscos existem de fato, mas os alunos estão querendo estagiar,
inclusive estão no programa Brasil Conta comigo, que ela se preocupa com os riscos também, mas que
seria uma opção para eles terem prá�cas que não poderiam ter aqui. Marcia concordou e disse que se
preocupa também com o risco, mas seria uma tenta�va também de proporcionar ao aluno que quiser ir,
uma oportunidade de formação. Seria oferecida esta chance voluntária e quem não quiser, faria aqui da
forma que for definido. O aluno Bruno manifestou concordância dos alunos quanto a ocupação destas
vagas, desde que de forma voluntária e observando as restrições de cada um, caso hajam. Ana Paula
falou que é uma situação di�cil que enquanto alunos, existe a preocupação do risco, porque eles são
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responsabilidade da ins�tuição. Na reunião do CONSUNI ficou claro que eles podem sim estagiar, não
ainda em Jataí devido a situação de saúde. Mas que tem que ponderar diante das considerações de
todos. Vinicius falou que considera uma oportunidade devido o atraso que os alunos terão e exis�rão
dificuldades de repor o internato parado e que uma vez que a UFG abriu esta oportunidade isso deve ser
passado aos alunos para discu�r se querem ou não. Considera ainda que diante das mudanças é válida a
ocupação em Goiânia e considera inclusive melhor opção do que o programa Brasil conta comigo. Julia
manifestou preocupação de ambas as partes e afirmou que a situação é di�cil, mas os alunos já estão no
serviço de qualquer forma e isso poderia ser uma oportunidade, pois lá eles teriam os EPIs que aqui, foi
um dos itens que impediu o internato aqui. Fez outras ponderações como o aproveitamento de carga
horárias para os módulos que o internato também é em módulos e que temos tempo para analisar tudo
e decidir com calma de forma que seja correta e atenda aos anseios de todos. Após as discussões e
ponderações de todos, Julia fez um encaminhamento de agendar uma reunião com instâncias superiores,
PROGRAD, Estágio e parte jurídica juntamente com o curso e também os alunos sobre questões jurídicas
e viabilidade da realização desta resposta. 4) Ensino Remoto na UFJ: Ana Paula informou que muito se
discu�u, mas ainda não tem um ponto comum e que a única proposta nova é a de oferecer núcleo livre
em formato remoto e eles serem aproveitados como núcleo comum. Porém, ainda não ficou definido. Já
foram feitas algumas tenta�vas, mas sem avanços. Julia informou também que na reunião com os NDEs
não houve muitas definições também. Julia sugeriu que sejam encaminhados aos módulos que façam
pelo menos um professor de cada módulo, um projeto de ensino para ser possível traçar um perfil do que
funciona para sejam feitas estratégias de possibilidades de oferta de aulas de forma remota. Ela inclusive
deu esta sugestão na reunião. Mas que não ficou nada definido. Julia acredita que será possível fazer os
núcleos livres de forma remota em agosto ou setembro. Ana Paula falou que vários professores do curso
já fazem projetos de ensino e isso já será um diagnós�co, que inclusive o processo está no SEI. 5) Outros
assuntos: Julia repassou ao professor Fábio a necessidade de ajustar as bibliografias do curso que ficaram
a cargo dele, informou que vai enviá-lo, além das instruções, um documento base de outra universidade
que ajudará fazer o nosso. E se possível trazer para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a
reunião encerrou-se às 19:24 (dezenove horas e vinte e quatro minutos).
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Documento assinado eletronicamente por THALIA RISSA SILVA, Discente, em 18/11/2020, às 13:53,
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 18/11/2020, às 14:35, 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 Márcia Carolina Mazzaro, Professor do Magistério
Superior, em 18/11/2020, às 17:29, 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 17:40, 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 BRUNO LEOTÉRIO DOS SANTOS, Discente, em
18/11/2020, 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 Michelle Rocha Parise, Professor do Magistério Superior,
em 18/11/2020, às 18:09, 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 30/11/2020, às 21:12, 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 Pedro Vinicius Leite De Sousa, Professor do Magistério
Superior, em 30/11/2020, às 23:47, 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 Juliete Teresinha Silva, Coordenador, em 25/06/2021, às
08:06, 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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