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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº RCG 02/2021 - UAECISAU-REJ

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e seis minutos, via
videoconferência, reuniram-se os docentes do Curso de Medicina da Regional Jataí. Es�veram presentes:
Juliete Teresinha Silva (coordenadora do curso),  Aridiane Alves Ribeiro, Ana Amelia Freitas Vilela, Ana
Paula da Silva Perez, Adriana Queiroz Arantes Rocha, Barbara De Lima Lucas, Carla Silva Siqueira Miranda,
Eduardo Bene�, Esteban Nicolas Lorenzon, Ewerson Jacobini Lo�e, Fábio Morato de Oliveira, Fernando
Paranaiba Filgueira, Hélio Ranes De Menezes Filho, Júlia de Miranda Moraes, Juliano Oliveira Rocha,
Ludimila Paula Vaz Cardoso, Luciana De Moraes Bernal Meneguini, Mariana Bodini Angeloni, Márcia
Carolina Mazzaro, Michelle Rocha Parise, Pedro Vinícius Leite, Roberto Fabiano Cintra Farias, Sandra
Maria Alkmim Oliveira,  os técnicos-administra�vos Mirella Carvalho Costa, Victor Da Silva Siqueira, os
alunos Marcela Costa de Almeida Silva, Vinícius Gonçalves de Souza. 1. Informes: Juliete iniciou a reunião
informando sobre uma visita do Conselho Regional de Medicina (CRM), com a presença do presidente do
conselho, Paulo, e do Valdemar Naves do Amaral, professor da Universidade Federal de Goiás. O Dr. Paulo
não pode comparecer, pois estava com COVID-19 e veio somente o Dr. Valdemar para conhecer o curso, o
prédio, as instalações, os laboratórios. Estavam presentes a Juliete, Ana Paula, Michele, Glydson. A Juliete
acredita que a visita foi muito proveitosa e que fizeram recomendações válidas sobre o processo de
reconhecimento do curso. Essa visita é comum pelo CRM para informarem como estão as escolas de
Medicina. O Dr. Valdemar falou que o curso que está bem estruturado e que acredita no reconhecimento
do curso. A Ana Paula acrescenta outro informe sobre a reunião com alunos, na semana do
planejamento, em que estavam presentes a Ana Paula, Juliete, Rodolfo e dois representantes do primeiro
ao oitavo período. A intenção era saber o feedback dos alunos em relação aos módulos e, em geral, os
alunos elogiaram muito. Houve algumas demandas com alguns professores que foram conversados
separadamente e uma mobilização para o retorno das aulas prá�cas presenciais por parte também dos
alunos, pois no curso de Medicina não dá para ter apenas aulas remotas. O Fernando Filgueira pediu a
vez e iniciou falando que a professora Michele, desde o ano passado, deixou a comissão de teste de
progresso, que serve para avaliar os alunos e que ele assumiu essa comissão junto com a Márcia. Desde
abril tem sido conversado sobre aplicar esse teste, pois planejam que ocorra em outubro, de forma
presencial. 2.Aprovação das Atas: A Juliete pergunta se pode considerar as atas aprovadas e todos
aprovaram. 3.Programa de Residência Médica: A Juliete inicia falando que há um prazo ate junho para
algum professor se manifestar em relação aos programas de residência médica. A Elizangela inicia a fala
lembrando que desde o início do curso tem se tentado implantar o programa de residência médica e que
também é um dos pré-requisitos para a aprovação do curso. No ano passado dois projetos foram pré-
aprovados, um de cirurgia e o outro de medicina de família e comunidade, após uma visita técnica no dia
dez de dezembro de dois mil e vinte. Contudo, �nham que fornecer bolsa para os residentes. Foi tentado
conseguir as bolsas, porém os editais priorizam os programas de residência já implantados. Neste ano
tem se a oportunidade novamente, já que os editais estão abertos para cadastro de novos programas de
residência médica ate o dia quinze de junho. A Elizangela pergunta se alguém mais tem interesse em
alguma área e comunica que o programa em medicina de família e comunidade esta sendo revisado pela
Daniele e o de cirurgia pelo Vinicius para con�nuar dando andamento nesses dois programas de
residência médica. A Juliete acrescenta que a residência médica esta vinculada ao CNPJ da Universidade
Federal de Jataí e que a fonte pagadora tem sido um ponto de dificuldade para o curso. Para isso, a
coordenação solicitou uma reunião com a Pós-Graduação para falar com o professor Edésio, porém ele
não se encontra na cidade de Jataí e onde está não há um bom sinal para fazer uma reunião online. O
Edésio sugeriu fazer a reunião na próxima semana. A Juliete acrescenta que tem que exis�r uma fonte
pagadora, que seja a Universidade, a União, o Estado ou o Município. Também fala que o professor
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Valdemar Naves do Amaral, presidente da COREME, em Goiânia, sugeriu procurar o Ministério Público,
com apoio da reitoria para conseguir as bolsas, pois a via é polí�ca. O Everson comenta do interesse do
Hospital das Clínicas na residência médica e ques�ona que se o CNPJ é ligado a faculdade, mas a COREME
é cons�tuída dentro do hospital, como ficaria a situação da fundação, como sendo a gestora, de poder
trocar os médicos a cada ano? Outro ques�onamento foi sobre como ficaria a bolsa do preceptor. A
Elizangela responde que existe uma bolsa de financiamento pelo Estado, porém tem que cadastrar o
projeto pelo Estado, ou seja, cadastrar pelo Hospital das Clínicas, sendo uma exigência pela prerroga�va
de funcionamento. A medicina de família e comunidade pode receber bolsa e deve cumprir plantões no
Hospital das Clínicas, pois tem uma carga horária de 60 horas semanais. Os preceptores recebem um
acréscimo para os quem acompanham residentes, porém não é muito. Inclusive, o preceptor deve
trabalhar no local e conduzir no seu trabalho os residentes, recebendo um pouco a mais. A Juliete
enfa�za que o primeiro passo que devem dar é criar os programas de residência, já que o prazo é ate
junho e depois reivindicar as bolsas. Porém, a Elizangela complementa que para abrir programas de
residência pelo Estado tem que abrir o COREME do Hospital das Clínicas e que isso deve ser visto com
rapidez. Mas a Juliete acha isso di�cil de conseguir e a Elizangela acrescenta que quem vai averiguar esse
processo não é o mesmo da criação do COREME da Universidade Federal de Jataí. O Everson ques�ona se
não seria necessário, o NDE juntamente com a coordenação do curso, realizar uma disposição de carga
horária dos professores do curso para a residência. A Elizangela acrescenta que esse remanejamento de
carga horária dos professores para atender a graduação, internato, residência terá que ser visto na pós-
graduação e reitoria para resolver a fonte pagadora. Ainda disse que o mesmo projeto de residência
médica pode ser passado tanto pela Universidade Federal Jataí quanto pelo Hospital das Clínicas, porém
os nomes dos coordenadores devem ser alterados. A Juliete acrescenta que foi enviado um email a
reitoria solicitando uma reunião para resolver a questão das bolsas e ate o momento o momento não
havia resposta. Também não vê impedimento em criar novos programas de residência médica para o
curso, porque não significa que foi criado e terá que ser executado, pois no momento em que não exis�r
bolsa, ele não será executado, mas tem um prazo a ser respeitado e se não faz o programa de residência
médica que tem interesse não tem como reivindicar bolsa. A Elizangela concorda com a Juliete e reafirma
que o importante, visando o prazo, no momento, é criar os programas de residência médica por parte
dos professores que tem interesse. 4. Nova Coordenação de Medicina: a Juliete inicia falando que o
professor Bandeira pediu pauta nesse assunto, pois ele seria o novo coordenador, quando acabasse o
período da Juliete, porém ele não irá assumir e a Juliete pede atenção a esse assunto, pois seu mandato
acabará no final de Julho e pede para todos pensarem com carinho na pauta e que tenham pessoas que
assumam. Segundo a CAMEM, principalmente nesse período que visa o reconhecimento do curso, é
importante ter um coordenador e um vice-coordenador médicos. A criação do cargo coordenador
pedagógico foi importante e pode ser exercido pelo professor com dedicação exclusiva. A Ana Paula
acrescenta que é importante ter andamento a tudo que foi realizado ate o momento e que o curso não
pode ficar sem coordenação. A atual coordenação vai deixar o PPC estruturado e tentará deixar ele
aprovado, porém isso depende do MEC, tentando conseguir o reconhecimento do curso. Caso não haja
nenhuma manifestação de interesse para assumir a coordenação será realizado, novamente, o sorteio
entre os professores médicos, já que o curso não pode ficar sem coordenação e tem que manter a
representa�vidade nos principais órgãos da Universidade. O Fernando perguntou como estava a lista pré-
determinada em reunião do ano passado. A Michele lembra que os nomes dos próximos coordenadores
definidos via sorteio seriam o Gilberto (que atualmente esta afastado), o Bandeira, o Brainer e depois o
Juliano. A Júlia acrescenta que se ninguém se dispuser pode ser realizado nomeação via reitoria e que
esse método realizado via sorteio foi traumá�co. Também dá ideia para os professores médicos se
reunirem e já pré-determinarem os próximos coordenadores e vice-coordenadores, pois todos terão que
assumir e é importante não serem antagônicos, já que o trabalho terá que ser realizado junto. A Michele
fala que na úl�ma eleição para coordenação foi elaborado um documento por ela, a Carla e o Esteban
criando critérios para a sucessão da coordenação do curso e que o critério foi criação das chapas, caso
não houvesse chapa iria para o sorteio entre os professores e que este documento foi aprovado em
reunião. Foi aprovado também a lista de sucessão e pede para manter o que foi es�pulado e não mudar
com toda reunião. A Juliete sugere seguir a sequência que a professora Michele apresentou, aprovado via
sorteio e em documento aprovado, porém não teria como ser o Gilberto, nem o Bandeira (que já pediu
para não assumir) e o Brainer (que não mora em Jataí). Ela acredita que há professores que irão assumir.
A Ana Paula sugere já deixar agendado uma reunião para concluir esse assunto e ela e a Juliete
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agendaram para o dia trinta de Junho. A Juliete pergunta se já tem algum professor que se
disponibilizaria a assumir a coordenação e ninguém se manifestou. A Ana Paula acrescenta que darão
respaldo a nova coordenação e não estarão sozinhos. 5. Reestruturação do PPC: A Juliete inicia a fala
sobre a primeira fase da reestruturação citando o exemplo da saúde da mulher e da criança 1 e 2 que já
perdeu uma carga horária de quase 20 horas e que infelizmente, apesar de não concordar, porque são
muitas horas perdidas, tem que aceitar para que ocorra a reestruturação. O trabalho tem sido bem
conduzido pela comissão e que esse assunto é importante ser falado na reunião do NDE.A Júlia fala que
na reestruturação irá ocorrer conflitos, não agradará a todos, mas é necessário e tem que ser feito, pois é
uma regra ins�tucional. A Júlia acrescenta que o trabalho foi divido em etapas e que a primeira etapa foi
feita e consis�a em analisar a matriz curricular, analisar as inserções que eram obrigatórias e as cargas
horárias do curso, que não poderia passar os 10% além do es�pulado pela Ins�tuição. Quanto a este
úl�mo tópico não foi conseguido alcançar a carga horária máxima solicitada e teve que ser feita uma
reunião com a PROGRAD para expor os mo�vos, já que o curso de Medicina é um curso cheio de
especialidades, longo e que reduzir mais iria comprometer a qualidade do ensino e a PROGRAD entendeu
e que para os próximos PPCs irão aumentar a carga horária. A comissão, então, conseguiu trabalhar uma
carga horária intermediária ao que era solicitado pela PROGRAD. A Júlia esclarece que a redução da carga
horária não é opcional, foi para todos e é uma redução pra�cável. A redução das semanas de aula de 20
para 18 semanas já gerou redução de carga horária para o PPC, diminuindo o que teria que re�rar dos
módulos, porém a com inserção, exigida via Ins�tuição e MEC, do chamado curricularização da extensão,
o curso tem que trabalhar com 10% da carga horária geral para extensão, ou seja, no curso tem uma
carga horária, em média, de oito mil horas gerando uma curricularização de extensão de setecentas e
poucas horas, que é muito. A redução da carga horária ficou maior na área básica, nos quatro primeiros
períodos, mas também houve reduções em outros períodos de dez a vinte horas. Já a segunda fase
consiste em reunião com os módulos e por isso foi solicitado a reunião geral do curso, para expor os
mo�vos das reduções e algumas alocações de módulo que vão acontecer, para facilitar o trabalho da
comissão em cada módulo, conversando com todos juntos e uniformizando as informações para que,
depois, cada coordenador resolva com seu módulo e realize a construção das ementas, se vai manter,
mudar ou realocar. Caso haja dúvidas e demandas pode ser solicitado reunião com comissão. A terceira e
úl�ma etapa consis�rá em elaborar os planos de ensino após a reformulação das ementas dos módulos.
A Júlia agradeceu aos discentes que colaboram durante todo esse processo de reestruturação do PPC. A
Mariana apresentou a planilha final das reduções de carga horária reafirmando a explicação da Júlia. Foi
conseguido uma carga horária total de sete mil e oitocentos e cinquenta e oito horas, com setecentos e
quatorze horas para extensão (10% da carga horária total). Ainda exemplificou que numa disciplina de
cinquenta e quatro horas semestrais tem três horas aulas semanais, lembrando que é hora cheia de
sessenta minutos e no plano de cada disciplina deve constar obrigatoriamente que cinquenta minutos é
aula em sala de aula e dez minutos é a�vidade supervisionada. Ficou em aberto, para definir dentro de
cada módulo, quanto que a carga horária total vai ser dividida em teórica e prá�ca e entre os sub-
módulos. Na planilha, tudo que foi apresentado em vermelho significa que foi alterado, realocado ou
inserido. A Júlia cita algumas mudanças, como a inserção da saúde mental de forma transversal do
primeiro ao oitavo período, a gené�ca que saiu do primeiro período e foi para o terceiro acompanhando
o módulo de determinantes, a desintegração do caso integrador, a patologia especial que acontecerá do
quinto ao oitavo período de forma separada e para isso criou um módulo em que ela foi inserida junto
com imagenologia e farmacologia aplicada acompanhando a clínica médica. Já a técnica operatória e
anestesiologia foram alocadas para o quinto período. A Júlia sugere que cada coordenador reveja o nome
da saúde do adulto e do idoso (SAI) para não ficar essa nomenclatura SAI do um ao cinquenta e quatro,
pois confunde a todos, criando uma nomenclatura para cada módulo. Os arquivos serão disponibilizados
para todos os coordenadores de módulos. O discente Vinicius apresentou o diagnós�co geral que os
discentes par�cipantes da comissão realizaram com algumas sugestões. O documento apresenta uma
coluna com os temas das aulas de cada período, outra para conteúdos repe�dos ao longo dos períodos,
outra com sugestão de re�rada de conteúdo demarcado com a cor vermelho, outra com sugestão de
acrescentar alguma temá�ca que não é abordada durante o curso demarcado com a cor roxa e uma
úl�ma para alteração de abordagem ou metodologia ou didá�ca de determinado conteúdo demarcado
pela cor verde. Este documento também será compar�lhado para todos. Outro documento que será
enviado é o das ementas. Neste documento há a ementa atual e espaço para a ementa nova de cada
módulo. Foi sugerido detalhar mais as ementas, u�lizando como exemplos a do estudo morfofuncional
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do corpo humano saudável I (área básica) e da ginecologia e obstetrícia (área clínica). No início do
documento está detalhado todas as alterações que foram solicitas para o novo PPC. A Júlia pede para que
vejam essas questões da ementa rápido, que se possível dentro de vinte dias. Para a curricularização da
extensão serão u�lizados as ligas, mas isso será mais bem detalhado no PPC. A reunião encerrou-se às
dezenove horas e cinquenta e quatro minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata,
que vai assinada pelos presentes.

 

Docentes:

Aridiane Alves Ribeiro

Ana Amelia Freitas Vilela

Ana Paula da Silva Perez

Adriana Queiroz Arantes Rocha

Barbara De Lima Lucas

Carla Silva Siqueira Miranda

Eduardo Bene�

Esteban Nicolas Lorenzon

Ewerson Jacobini Lo�e

Fábio Morato de Oliveira

Fernando Paranaiba Filgueira

Hélio Ranes De Menezes Filho

Júlia de Miranda Moraes

Juliano Oliveira Rocha

Juliete Teresinha Silva

Ludimila Paula Vaz Cardoso

Luciana De Moraes Bernal Meneguini

Mariana Bodini Angeloni

Márcia Carolina Mazzaro

Michelle Rocha Parise

Pedro Vinícius Leite

Roberto Fabiano Cintra Farias

Sandra Maria Alkmim Oliveira

 

Técnicos-administra�vos:

Mirella Carvalho Costa

Victor Da Silva Siqueira

 

Discentes:

Marcela Costa de Almeida Silva

Vinícius Gonçalves de Souza.

Documento assinado eletronicamente por Júlia De Miranda Moraes, Professor do Magistério



13/04/2022 15:17 SEI/UFG - 2185273 - Ata de Reunião

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2363971&infra_sistema=1… 5/6

Superior, em 07/07/2021, às 17:43, 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 07/07/2021, às
17:45, 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 Barbara De Lima Lucas, Professora do Magistério
Superior, em 07/07/2021, às 17:56, 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 Ewerson Jacobini Lo�e, Professor do Magistério
Superior, em 07/07/2021, às 18:03, 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 07/07/2021, às 18:07, 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 Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, Professor do
Magistério Superior, em 07/07/2021, às 18:59, 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 Luciana De Moraes Bernal Meneguini, Professora do
Magistério Superior, em 07/07/2021, às 21:43, 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 Roberto Fabiano Cintra Farias, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 07:50, 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 08/07/2021, às 07:58, 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 08/07/2021, às 08:53, 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 Márcia Carolina Mazzaro, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 09:03, 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 08/07/2021, às 10:08, 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 Victor Da Silva Siqueira, Técnico, em 08/07/2021, às
11:03, 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 08/07/2021, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Amelia Freitas Vilela, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 14:24, 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 Esteban Nicolás Lorenzón, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 14:56, 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 08/07/2021, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
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