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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 15/2021 - UAECISAU-REJ

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e quarenta e dois
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 (coordenadora pedagógica do
curso), Adriana Queiroz Arantes Rocha (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), Bruno Leotério dos Santos (discente).
Ausências: Simone Caetano Morale de Oliveira (membro do NDE) Julia iniciou a reunião e perguntou
pelos informes. 1.Informes: Ana Paula informou sobre alteração no perfil de um dos concursos. Informou
o professor Henrique entrou em contato para resolução no mesmo dia ainda pela manhã e por isso não
foi levado ao NDE. Explicou que dentre os concursos que solicitamos, um deles �nha 2 vagas para Saúde
da Mulher e da Medicina de Família e Comunidade porque a Residência entraria professores na área de
ginecologia, obstetrícia, pediatria e MFC. Mas devido à portaria 173/2020 com vigência até
dezembro/2021 só poderá realizar concurso público, tanto simplificado como efe�vo para vagas atreladas
a processos de afastamento, licença ou exoneração. Porque devido a situação de calamidade por covid, o
concurso que não �ver atrelado ou se �ver que usar verba extra, ou seja, não planejado, não podem ser
feitas. Ressaltou que não perdemos a vaga, mas uma vaga que era área de Clínica Médica foi alterada
para este perfil, que só poderá fazer concurso quando terminar a vigência da portaria. Citou ainda que na
área de Clínica Médica temos o concurso que está em andamento, e outro da licença maternidade da
professora Sara, mas neste caso, será feito o concurso agora junto com os outros, mas o professor só será
convocado quando ela entrar em licença, mas todos já serão feitos agora. Juliete reforçou que a decisão
foi tomada por ela e Ana Paula devido ao curto tempo para decisão e a explicação do professor Henrique
foi bem detalhada e ficou claro que não perderemos a vaga. Julia colocou no chat o número do processo
para assinatura da presença. Marcia perguntou então se seriam feitos concursos apenas para subs�tuto e
não efe�vo. Juliete explicou que como foi definido em reunião anterior do NDE, foi decidido fazer esses
concursos para professor subs�tuto que depois serão feitos para efe�vo. Ana Paula citou que o edital de
efe�vo deve sair em janeiro ou fevereiro. Juliete explicou a expecta�va é de que entre um pediatra nesta
vaga des�nada a MFC para que ajude a resolver o problema na pediatria, que o professor Roberto Jr. não
está dando aula e ela não sabe do processo de exoneração dele, ou seja, está sem professor e caso entre
professor vai ajudar nesta parte. Julia lembrou a todos que assinassem as atas que já foram colocadas no
Sei. Michelle falou que �nha se comprome�do a trazer todos as atribuições que cada docente tem no
curso, mas como tem professores que não entregaram ela passou pra Ana Amélia con�nuar, mas que
como não tem todos. é di�cil pra gente dimensionar porque tem professores que tem mais carga
administra�vo e outras didá�ca, dentre os docentes médicos por exemplo, não tem como dimensionar
isso porque não tem como ela saber se a carga horaria daquele submódulo ou tem ais detalhado e
perguntou se eles acham que isso deveria ser detalhado. Marcia sugeriu que todos colocassem na frente
do seu módulo a carga horária executada. Michelle disse que pensou em fazer isso, mas Julia acha que é
melhor pedir para o Marco Tulio colocar. Juliete disse que nas reuniões de planejamento que fez com a
Ana Paula no início do ano, fez esse trabalho de conferir com cada professor a carga horária deles. Nesse
caso então Michelle disse que faria apenas para a parte administra�va, envolvendo pesquisa e extensão
já que já foi feita essa conferência. 2. Divisão das tarefas para a reformulação do PPC: Julia falou que
projetou as informações do site da PROGRAD UFJ que tem as informações específicas sobre o PPC, com
as resoluções que tem relação. E mostrou a parte de DCNs relacionadas ao curso de Medicina, inclusive
normas rela�vas ao Internato. Ela informou que baixou todas e mostrou algumas mais importantes como
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a IN 01/2020 que ela grifou algumas coisas em cada documento que é importante e quando fizer a
divisão de tarefas isso pode ser detalhado. E nesta IN tem toda a sequência de como deve ser elaborado
o PPC. Alguns itens são a mais do que o PPC tem, mas tem alguns itens que foram escritos que
contemplarão estas partes e que deve organizar baseado nisso. Esteban perguntou se algum item fala
coisas específicas para a Medicina, Julia disse que não, mas que como curso já tem como saber, como no
caso de TCC que sabemos que o curso não tem. E que essa IN é geral e que adaptamos de acordo com o
Curso. Ressaltou que pediram para resumir bastante o texto, principalmente nas partes. Juliete falou que
esteve com a Cris�ane e que como sugestão dela re�rar até a página 36 e que isso já reduziria bastante.
Julia disse que estava presente e lembra que ela falou que poderia ser apenas um ou dois parágrafos
apenas para contextualizar e se quiser deixar no site como histórico pode até ser, mas não no PPC. Julia
mostrou que cada parte já tem as resoluções que norma�zam aquele item e basta apenas olhar e
fundamentar cada decisão. Julia mostrou ainda, itens que já temos no PPC que já quase no padrão como
no caso da matriz curricular e fluxo não tem como mexer, mas que alguns itens temos que melhorar
como nas estratégias de ensino e aprendizagem, o internato e os rodízios, quan�dade mínimas de horas
pra cada item, a�vidades complementares e ela disse que o documento feito para o reconhecimento do
curso vai ajudar bastante. Colocou que temos que ar�cular bem a parte de extensão como componente
obrigatório que não �nha antes e que tem que compor 10% da carga horária total do curso. Mas que
temos muita prá�ca de extensão no curso como as Ligas, por exemplo. E que isso vai impactar também
na carga horária, pois são itens que não era exigido antes. Tem que colocar ainda os �pos de apoio que o
curso tem aos discentes e pedagógico e psicopedagógico. E todas as estruturas devem conter também,
como a representação estudan�l, explicar sobre o CA e como está distribuído e ainda sobre o egresso e
os ques�onários, além das monitorias, nivelamento. Outro item que não �nha e que deverá compor é
relacionado a coordenação do curso e avaliação externa e interna, descrever como é cada item, regime
de trabalho e como o colegiado par�cipa da gestão. Outro item que deve ser detalhado é parte de
tecnologias e o que o curso oferece, além do acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem.
Sobre o número de vagas tem que estar jus�ficado porque a quan�dade de vagas e se está alinhado com
a quan�dade de docentes. Ana Paula falou que foi solicitado à PROGRAD um histórico desse quan�ta�vo,
mas que não obteve resposta ainda. Marcia disse que lembra que no início do curso �nha uma
jus�fica�va com um cálculo disso. Julia disse que o cálculo era proporcional a quan�dade de docentes
apenas. Ana Paula falou que o MEC precisa disso comprovado. Julia disse que vai ter isso detalhado a
par�r desse novo PPC e que isso será jus�ficado pelas metodologias a�vas e no cálculo de docente por
aluno e ainda por cenários de prá�cas possíveis para todos os alunos. Juliete falou que a jus�fica�va de
vagas inicial também �nha relação na quan�dade de leitos por região devido ao internato e que esse
número con�nua o mesmo. Julia falou que nessa área vai precisar de médico para fazer esse cálculo,
principalmente relacionado aos leitos, cenários de prá�cas. Ela citou ainda sobre a adequação do corpo
docente que tem que constar também, além da composição e atuação do NDE e infraestrutura. Tem
ainda os itens relacionados as referências bibliográficas. Esteban perguntou se tem que considerar o
ensino remoto nesse contexto. Julia acha que não tem nas orientações, então devemos colocar o que
pedem. Juliete disse que essa pergunta do Esteban está nas discussões sobre as disciplinas de inverno e
ela considera que talvez seja acrescentar a parte em que se deve acessar o que �ver disponível em meio
digital. Ana Paula sugeriu coloca no drive e distribuir as atribuições de cada um. Julia mostrou o
documento com as orientações a respeito das referências bibliográficas e quem deve ficar nessa parte
deve se atentar a isso. Julia disse que pensou que dentro do NDE ou em grupos poderiam ficar
responsáveis por área. Mostrou sobre a carga horária des�nada obrigatória ao curso de medicina que são
7200 horas e que ela se informou na PROGRAD que pode extrapolar esse valor em 5%, e ainda menos
10% de extensão. Comparando com a carga horária no PPC atual 8400 menos 7560 que é o máximo que
podemos a�ngir menos os 10% des�nado a extensão, teremos que diminuir 1596 horas no PPC. Marcia
falou se poderia considerar a carga horária de extensão dentro dos módulos, e Ana Paula disse que
perguntou em reunião e responderam que não, pois tem que ser algo que os alunos dos outros cursos
também podem fazer e que se colocar dentro dos módulos isso não acontece. Ana Paula falou que se
pode considerar com a AI como já está fazendo e isso cairia para 20 horas ao invés de 48 horas do PPC.
Juliete disse que se puder diminuir o MFCIII teria a menos 160 horas. Ana Paula perguntou se o estágio
ele�vo está no mínimo de carga horária, e Juliete respondeu que sim. Julia mostrou que de acordo com a
resolução 35% do curso deve ser para o internato. Ana Paula falou que se usar os 5% a mais, aumenta
também a carga horária de extensão. Explicou o cálculo sem u�lizar os 5% (720 para a extensão e 6480,
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carga horária total do curso) a mais e u�lizando os 5% (756 para a extensão e 6804, carga horária total do
curso). Mas todos concordaram que é melhor usar. Julia explicou que deverá ser analisado em cada
módulo, qual será possível diminuir. Julia mostrou vários documentos relacionados ao PPC. Ana Paula
perguntou sobre NL e A�vidades complementares e Julia respondeu que a�vidades complementares sim,
e que NL tem que seguir a regra, mas que ela acha que pode diminuir. Julia disse que a parte mais pesada
que ela considera é a textual e a parte de horas também. Para a carga horária ela pensou em coloca no
drive e ir conversando com todos e colocar no arquivo o que é possível e montar as comissões de quem
vai montar por períodos, por área básica e clínica e quem vai ficar com a parte textual. A divisão ficou
colocar a parte textual de forma bruta, porque tem que ser alguém que já conhece essa parte e depois
outro professor pode organizar. Juliete disse que tem que ser reformulado logo, devido às cobranças do
MEC sobre o documento ser reestruturado. Juliete falou sobre organizar os TAEs Cinthia e André para
auxiliar nessa parte e Julia ficou de colocar no drive, mas que considera a parte maior dos docentes
porque são eles que conhecem bem a maioria dos itens. Marcia sugeriu: ela e Adriana ficarem de 5 a 8,
Pedro, Alexandre e Vinicius no Internato e os DEs na área básica e mais no auxílio da escrita e colocar um
TAE para cada segmento. Julia falou que precisa selecionar um professor de cada período para ajudar e
que ela gostaria de par�cipar das reuniões para entender a dinâmica das horas e assim deveria marcar
reunião com os coordenadores de módulo para organizar isso e que deve ser enviado um e-mail também
com estas orientações pedindo a redução da carga horária para que no final seja possível reduzir no total.
Ana Paula sugeriu fazer uma reunião com cada período e com os coordenadores explicando o que deve
ser feito e que eles precisarão dar um feedback com prazo. Julia pediu ao aluno Bruno o
acompanhamento dos discentes para que se organizem dois representantes no máximo para
par�ciparem das reuniões e que eles organizem as demandas para que seja possível discu�r a viabilidade
em cada reunião. Julia falou que na reunião de curso será comunicado sobre essa redução e que será
feita uma planilha para organizar também. Ficou definido então Fábio ficará com as referências
bibliográficas, e para primeiro a quarto período ficou os professores Mariana e Michelle e ainda Ana
Paula, Julia e Esteban. Julia pediu ao Fábio que na parte de bibliografia fosse feita uma orientação para os
professores, Fabio concordou em fazer este documento e enviar para aprovação e depois enviar para os
professores. O Glydson ajudaria nesta parte. E Cinthia ajudaria na parte de conferência das ementas junto
com os coordenadores de módulo. Ana Paula sugeriu colocar metas para a próxima reunião. Ficou
decidido que Julia criaria o drive e cada um colocaria os documentos para que seja organizado tudo no
geral. Julia falou que criaria uma planilha com a carga horaria normal apresentar um estudo do que
poderia ser mudado em cada módulo e após isso, passar para os módulos para ver o que será preciso
fazer. Foram discu�das várias possibilidades de mudança, como a redução de MFCIII no Internato, se
possível, AI com redução de carga horária, Bioé�ca em apenas um módulo. Julia pediu para que para a
próxima semana fizessem um estudo do que poderia mudar. Juliete falou que verá com os professores
das áreas de Anestesiologia, e ainda a Técnica Operatória e também com a radiologia sobre possíveis
mudanças. Sobre anestesiologia todos concordaram que apenas em um semestre seria possível ver o
conteúdo e que isso poderia ser visto. Pedro considera a estrutura da Radiologia muito boa, pois condiz
com a parte teórica do semestre. Marcia disse que no Internato a Radiologia con�nua muito bem. Julia
falou então que seria criado um módulo para Radiologia e patologia e sairiam do caso integrador. Marcia
disse que nesse caso tem que ver como faria a integração. Julia explicou o problema que dá problema no
lançamento da forma como está em cada módulo, mas que a integração con�nuaria. Julia explicou que
inclusive a PROGRAD já falou que o sistema não lê como está então teria que ser criado um módulo para
elas. A diferença é que mesmo sendo módulo separado, o professore teria que fazer esta integração dos
outros módulos. Explicou que teria Patologia Geral, Patologia Especial e Radiologia separados, ou seja, ao
invés de ter uma pequena carga horária de cada módulo para eles, será �rada esta carga horária que já
existe nos módulos e será criado um módulo separado para eles. E cada professor deve fazer essa
integração com os outros módulos. Michelle ficou de ver como ficaria melhor colocado a farmacologia de
forma transversal, dividindo em básica em um período e aplicada em outros períodos. Juliete falou que
isso deve ser feito agora, pois estamos na época de mudar mesmo o PPC e trazer as mudanças para o
NDE decidir. Pedro falou que tem que mudar também a Semiologia e Juliete considera que mudou
bastante a semiologia e que a mudança decorreu do deslocamento de muitos professores. Julia ficou de
criar o documento geral colocando a matriz atual e acrescentando as mudanças necessárias de acordo
com a necessidade de cada um. E a medida que cada professor for inserindo as alterações, se vai
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discu�ndo. A reunião encerrou-se às dezenove horas e quarenta e dois minutos. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente da NDE e demais membros.

Presidente do NDE:

Júlia de Miranda
Moraes___________________________________________________________________

Membros:

Adriana Queiroz Arantes
Rocha_____________________________________________________________

Ana Paula da Silva
Perez___________________________________________________________________

Esteban Nicolas
Lorenzon__________________________________________________________________

Fábio Morato de
Oliveira___________________________________________________________________

Juliete Teresinha
Silva_____________________________________________________________________

Márcia Carolina
Mazzaro___________________________________________________________________

Michelle Rocha
Parise_____________________________________________________________________

Pedro Vinícius Leite de
Sousa_______________________________________________________________

Demais par�cipantes:

Bruno Leotério dos
Santos__________________________________________________________________

Mariana Bodini Angeloni
__________________________________________________________________

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 Mariana Bodini Angeloni, Professora do Magistério
Superior, em 24/06/2021, às 14:20, 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 16:33, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


08/04/2022 14:46 SEI/UFG - 2157829 - Ata de Reunião

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2333827&infra_sistema=1… 5/5

Superior, em 25/06/2021, às 11:48, 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 25/06/2021, às 15:13, 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 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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