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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ 02/2017/2020

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas e vinte e sete
minutos reuniram-se na sala dos professores do curso de Medicina da Regional Jataí, campus Riachuelo,
da Universidade Federal de Goiás, sob a presidência da Prof.ª Júlia de Miranda Moraes, Vice-
coordenadora do Curso de Medicina desta Regional. Es�veram presentes: os professores, Adriana Assis
Carvalho, Alexandre Fabrício Martucci, Ana Amélia Freitas Vilela, Aparecida de Lourdes Carvalho, Aridiane
Ribeiro, Bruno Borges Ferreira Gomes, Elisângela Garcia Cabral, Ewerson Jacobini Lo�e, Fernando
Paranaíba Filgueira, Hélio Ranes de Menezes Filho, Jorge Guilherme Emerick, Joyce Cabral, Juliete
Teresinha Silva, Júlia de Miranda Moraes, Leonardo Dias Carrijo, Marcelo Filizzola, Michele Rocha Parise,
Núbia de Souza Lobato e Sandra Maria Alkmim, os discentes Cláudio Teodoro Peixoto Franco e Igor Lino
Cintra e as técnicas-administra�vas Cinthia Alencar Pacheco e Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante.
Verificado o “quórum”, a Vice-coordenadora Julia declarou abertos os trabalhos com os seguintes pontos
de pauta: 1. Informes: informou as ausências jus�ficadas de Ana Paula Perez, Mirelle e Renata. Foi
comunicado sobre o evento do prof. Celmo porto, foi comunicado sobre os outros professores que
solicitaram alteração de carga horária que foram Hélio, Ewerson e Rosane. Julia falou ainda sobre o
horário das técnicas-administra�vas Cinthia e Jacqueline devido ao horário de aulas de mestrado de
acordo com o cronograma de aulas das disciplinas exigidas. Foi falado sobre a reestruturação da comissão
de pareceres que deve ser efetuada, pois Renata solicitou saída da comissão. Cronograma de reposição
para férias: Julia apenas informou o conteúdo das pautas que seriam tratadas, iniciando com a
recomendação sobre férias em período le�vo que para ser aprovadas, o docente deverá apresentar
cronograma de aulas para reposição de aulas ou troca de aulas com outros professores. Aprovação da
comissão de pareceres: A comissão de pareceres ficou com as docentes Polyane, Aridiane e Ana Amélia,
além da Mirelle que con�nuará. Todos concordaram.  Demandas de monitoria: Julia passou a pauta
sobre demandas de monitoria e Ana Amélia solicitou dois monitores de acordo com conversa com
Edlaine. Fernando explicou que é bom que o monitor atenda todos os módulos. A demanda foi solicitada
pra ser enviada por e-mail. Sandra perguntou sobre o bolsista para a prof.ª Renata, Julia explicou que foi
um entendimento errado e que ela não tem direito a um bolsista específico pra ela. Nubia perguntou
sobre o direito de bolsista da Renata, Julia explicou que ela tem direito sim, porém, ela está dentro da
cota da universidade e não apenas nas vagas do curso de medicina. Calendário 2017.1, recepção dos
calouros, semana de planejamento: Sobre o calendário 2017, Julia explicou que as aulas começam dia 13
de março e que o segundo semestre está sendo confeccionado por causa do sistema e que a par�r do dia
6 as coordenações de módulo já solicitarão demandas aos professores sobre a semana de planejamento
que será até o dia 10, pois já no dia 13 começarão as aulas. Demandas das coordenações de módulo
(padronização de planos de ensino e pesos de avaliações de módulo): Julia falou sobre a reunião de
coordenadores de módulo que está acontecendo uma vez por mês falou sobre o modelo de plano de
ensino que é uma das coisas que foi decidida nessa reunião. Julia explicou sobre como deve ser esse
plano de ensino e como cada professor deve organizar seu roteiro de aulas e que será enviado modelos
para que possam se orientar. Foi solicitado para que os professores que estão começando peçam ajuda
sobre os procedimentos para que os alunos recebam tudo já pronto. Outra decisão que foi tomada na
reunião sobre o procedimento de notas para as avaliações que deverão ter na prova de módulo no
mínimo de 50% de peso para a nota total do módulo. O aluno Igor perguntou sobre como seriam
aplicadas essa prova se juntas ou separados. Julia explicou que cada módulo tem sua par�cularidade,
mas a regra é que a avaliação de módulo deve compor 50% se atender a isso, pode ser feita sim de forma
seriada ou geral. Fernando explicou sobre a preocupação dele de colocar o mínimo de 50% para esse
peso para atender a todos se não seria bom colocar um máximo. Julia explicou que não foi colocado
máximo, pois tem módulo que tem aspectos específicos. Fernando explicou que um aluno foi reclamar
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que teve módulo que a nota do módulo foi um peso muito alto e que outras a�vidades �veram peso
muito pequeno e que por isso ele se preocupa e que era bom discu�r. Julia explicou que isso foi pensado
também sobre fazer menos ou mais provas, mas que ainda não foi decidido especificamente. Fernando
perguntou se estão sendo duas provas N1 e N2 e Julia explicou que de acordo com RGCG isso é permi�do
então eles podem fazer. Fernando explicou que é preciso ouvir os alunos e que comentou com eles que
devem trazer as discussões para que seja possível o avanço. Julia explicou que a semana de planejamento
é para isso também para que o plano de ensino seja organizado e planejado de forma que seja tempo
hábil para fazer tudo dentro do prazo. E justamente por não poder fazer alterações no plano de ensino
após iniciar o semestre é necessário atenção e ao fazê-lo é bom �rar todas as dúvidas. Semana
Acadêmica: A próxima pauta foi sobre a semana acadêmica e semana da saúde, Julia explicou que foi
discu�da na unidade sobre a realização de um evento paralelo ao CONEPE e que seriam englobados os
cursos da área de saúde da Regional, Julia explicou ainda sobre o e-mail que foi solicitado nome de
alguém que queira auxiliar na escolha de nomes e temas para a realização desse evento e seria um ciclo
de palestras sobre os temas e juntamente com o CONEPE e a Semana de Medicina seria colocada junto
com o evento. No caso do evento da semana de Medicina tem as professoras Michele e Ariane e precisa
de mais pessoas principalmente de médicos para auxiliar nessa área e foi perguntado quem poderia
ajudar. Foi explicado como seria a semana da medicina e semana da saúde. Todos aprovaram. Adriana
perguntou como seria feita a semana da saúde e da medicina, Julia explicou que seria separada para
medicina, pois o procedimento é diferente específico para o curso de medicina. Fernando sugeriu que
essa semana que não contabiliza deveria ser pensada numa forma de valorizar a presença dos alunos,
atribuir nota para conseguir peso de presença de alunos. Julia explicou que tem que se discu�r sobre
isso, pois é melhor apelar para responsabilidade de cada aluno em par�cipar. Julia passou para a pauta
sobre a recepção dos calouros que será no dia 13 de março que será para mostrar aos alunos como será a
universidade que isso é um ponto para a avaliação do MEC, que é importante para a universidade sobre
esse assunto. Foi solicitado para que os professores não contem com aquele dia para o primeiro até o
terceiro período, que pediram para par�cipar, pois eles não �veram e querem par�cipar. E no dia 14 já
terá aula normal. Todos estão convidados a par�cipar. A noite encerraria com a cerimônia do jaleco,
ainda está sendo decidido, mas acontecerá no dia 13 ainda ou no dia 14. Para o próximo semestre apenas
o primeiro período par�cipará, e os outros períodos terão aula normal. Aluno Igor pediu que acontecesse
depois para pegar todos os alunos. Julia explicou que as matrículas acontecerão na próxima semana. Não
havendo nada mais a tratar, a Sra. Presidente Julia, declarou encerrada a reunião às 19:18hs (dezenove
horas e dezoito minutos), da qual, para constar, eu, Cinthia Alencar Pacheco, servidora técnico-
administra�va do curso de Medicina, lavrei a presente ata, que lida e se achada em conforme, segue
assinada pelo presidente dos trabalhos e pelos professores presentes à discussão e votação.

Adriana Assis Carvalho_____________________________________________________________

Alexandre Fabrício Martucci ______________________________________________________

Ana Amélia Freitas Vilela ___________________________________________________________

Aparecida de Lourdes Carvalho ______________________________________________________

Aridiane Ribeiro _________________________________________________________________

Bruno Borges Ferreira Gomes________________________________________________________

Elisângela Garcia Cabral ___________________________________________________________

Ewerson Jacobini Lo�e ____________________________________________________________

Fernando Paranaíba Filgueira ________________________________________________________

Hélio Ranes de Menezes Filho_______________________________________________________

Jorge Guilherme Emerick __________________________________________________________

Joyce Cabral ___________________________________________________________________

Juliete Teresinha Silva _____________________________________________________________

Júlia de Miranda Moraes____________________________________________________________
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Leonardo Dias Carrijo _____________________________________________________________

Marcelo Filizzola ________________________________________________________________

Michelle Rocha Parise______________________________________________________________

Núbia de Souza Lobato ____________________________________________________________

Sandra Maria Alkmim______________________________________________________________

 

Técnico-Administra�vas do curso:

Cinthia Alencar Pacheco ____________________________________________________________

Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante ____________________________________________

Discente

Cláudio Teodoro Peixoto Franco __________________________________________________

Igor Lino Cintra Silva______________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Dias Carrijo, Professor do Magistério Superior,
em 25/09/2020, às 11:44, 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 25/09/2020, às
11:45, 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 25/09/2020, 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 Hélio Ranes De Menezes Filho, Professor do Magistério
Superior, em 25/09/2020, às 12:24, 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 Jacqueline Rodrigues Do Carmo Cavalcante, Técnico em
Enfermagem, em 25/09/2020, às 14:19, 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 25/09/2020, às 14:30, 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 Sandra Maria Alkmim Oliveira, Professor do Magistério
Superior, em 26/09/2020, às 12:21, 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 Fernando Paranaiba Filgueira, Professor do Magistério
Superior, em 28/09/2020, às 19:00, 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 Elisangela Garcia Cabral, Professora do Magistério
Superior, em 29/09/2020, às 16:20, 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 Adriana Assis Carvalho, Professor do Magistério
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Superior, em 05/10/2020, às 19:22, 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 Cinthia Alencar Pacheco, Secretário Execu�vo, em
04/11/2020, às 16:40, 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 Marcelo Filizzola Sep�mio, Professor do Magistério
Superior, em 04/11/2020, às 21:18, 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 Amelia Freitas Vilela, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 11:13, 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 Borges Ferreira Gomes, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 11:32, 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 Jorge Guilherme Emerick, Professora do Magistério
Superior, em 08/11/2020, às 20:36, 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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