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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 14/2021 - UAECISAU-REJ

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e vinte 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 no horário em que se verificou quórum.
1.Informes: foram repassadas as informações sobre a emissão portaria de coordenadora pedagógica da
professora Ana Paula Perez e explicado o processo de criação deste cargo que ela já assumiu. Está
aguardando portaria de vice-coordenador do professor Alexandre. 2. Aprovação das Atas 2020 nº: 01,
08, 09, 10, 11, 12 13:  Foi confirmado sobre leitura e aprovação das atas repassadas por e-mail. Todos
aprovaram. 3. Aprovação do Plano de A�vidades do NDE (2020-2021):  Júlia apresentou o documento
que fala do plano de a�vidades do NDE para 2020 e 2021, apresentou os itens com as alterações na
composição e o que foi ajustado em relação ao documento anterior. Detalhou sobre as ações que �veram
alterações em termos de prazos de execução e cumprimento e também falou sobre as ações de
reformulação dos documentos e acréscimos tendo em consideração novas demandas, como o ensino
remoto, matriz de competências e outros. Falou da importância sobre o documento de planejamento das
vagas de docentes e também sobre trazer os resultados da CPA.  Todos votaram favoráveis e o plano de
a�vidade foi aprovado. 4. Análise da Matriz de Competência do curso de Medicina: A professora
Michele falou sobre a matriz de competências que vai alterar de acordo com as considerações da Nubia e
que somente após receber todas as pontuações sobre o que é necessário mudar, que o documento será
concluído. Explicou que traz na próxima reunião o documento para análise. Julia pediu pra todos lerem o
documento para que seja possível discu�r na próxima reunião. Michele explicou ainda que Nubia fez as
considerações comparando com o que é previsto no PPC. 5. Proposta de análise e alteração dos Ar�gos
nº5 e 6 do Regimento Interno do NDE: Julia explicou sobre a necessidade de alteração do 4 e 5 tópicos
sobre as faltas dos professores no NDE devido a uma contradição que existe entre os dois ar�gos. Pela
redação atual, o coordenador do internato, no caso Vinicius já faltou suficiente para não poder par�cipar.
Explicou a contradição existente, pois o ar�go 6 diz que ele tem que ser obrigatório membro do NDE, mas
é apenas recomendada sua par�cipação no art 5. E por isso deveria ser alterado. Foi proposta então a
re�rada do ar�go 6 para facilitar e alteração no número de reuniões que podem faltar sem jus�fica�va e
após a discussão, Julia ficou de trazer o texto alterado para aprovar posteriormente. 6. Análise das
propostas para concurso de professores efe�vos e subs�tutos: Sobre os concursos com a banca de
subs�tuto, Juliete falou sobre as vagas de efe�vo abertas e sobre os concursos que devem ser feitos.
Manifestou sua preocupação sobre o tema e relatou reunião com o Hans�er que afirmou que os
concursos serão feitos em breve, e o edital para professor efe�vo está sendo elaborado com a previsão
de sair no final do mês e que dezembro ou janeiro eles serão realizados, mas os professores estarão de
fato no curso apenas em março ou abril. A sugestão foi que de acordo com a necessidade atual poderia
ser feito para subs�tuto, pois é mais rápido concurso, mas Juliete considerou a dificuldade em achar
candidatos e que gostaria de consultar o NDE, se consideram isso interessante ou não. Todos os membros
consideraram ser viável fazer o processo sele�vo para subs�tuto. Ainda nesse tema, foi apresentada
necessidade de decisão sobre concurso de saúde cole�va, que está suspenso e teve várias demandas
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judiciais e as possibilidades são: de que ele seja anulado ou con�nuar de onde parou. Relatou que não foi
indicada a possibilidade de pedir novas inscrições. Caso ele seja anulado, a vaga se transformaria em
perfil médico de 20hs. A decisão de todos foi pela anulação do concurso. Julia falou da importância de se
fazer um documento de planejamento das vagas dos professores e seus perfis no curso. Juliete
concordou e citou inclusive que no caso da Anatomia, a própria professora Bárbara falou da necessidade
de um professor médico para essa área. E esse planejamento incluiria também a discussão sobre
questões parecidas em outros módulos. 8. Divisão das tarefas para a reformulação do PPC: Julia falou
sobre as primeiras ações que devem ser tomadas em relação a estruturação do PPC, pois já tem uma data
para isso, então mesmo tendo sido decidido em reunião anterior que a prioridade seria do
reconhecimento do curso, mas que agora está bem adiantado e se pode dar andamento nessa
reformulação agora. E isso precisa começar a reestruturar, pois o prazo final é até março. Pediu ajuda de
todos, inclusive dos alunos através da CAMEJ. E isso não será feito apenas no NDE, mas também, com os
coordenadores de módulos e a visão dos alunos é importante. Ressaltou que que primeiro é importante
iden�ficar os pontos fracos e deve ser feito um estudo de horas dos módulos, pois tem que diminuir
muitas horas. Sobre a definição das comissões que ajudarão, Marcia sugeriu que fosse feita uma
comissão de 1º a 4º, outra de 5º a 8º e outra só para o internato. Julia disse que no internato deve ser
feito o primeiro planejamento principalmente sobre carga horária, para ver como será feita a redução nos
outros períodos. Juliete acha importante a divisão mas o curso tem que ser visto como um todo e que
tem que saber quantas horas realmente precisam ser diminuídas para que se planeje corretamente. E
que seria ideal uma reunião do NDE específica para o PPC. Pediu Após as discussões ficou decidido
discu�r o assunto em outro momento para definir o plano de ação. 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 Esteban Nicolás Lorenzón, Professor do Magistério
Superior, em 24/06/2021, às 14:17, 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 24/06/2021, às 16:13, 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 24/06/2021, às 16:32, 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 Juliete Teresinha Silva, Coordenador, em 25/06/2021, às
08:07, 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 25/06/2021, às 11:49, 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
23/02/2022, às 11:37, 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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