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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ 05/2017/2020

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas e reuniram-se na sala
01 do Bloco B1 da Regional Jataí, campus Riachuelo, da Universidade Federal de Goiás, sob a presidência
da Prof.ª Márcia Carolina Mazzaro, Coordenadora do Curso de Medicina desta Regional. Es�veram
presentes: os professores, Ademar Caetano de Assis Filho, Alexandre Fabricio Martucci, Ana Amélia
Freitas Vilela, Ana Paula da Silva Perez, Aparecida de Lourdes Carvalho, Aridiane Alves Ribeiro, Bárbara de
Lima Lucas, Bruno Borges Ferreira Gomes, Edlaine Faria de Moura Villela, Elisângela Garcia Cabral, Fábio
Morato de Oliveira,  Guilherme Braga Silva, Hélio Ranes de Menezes Filho, Jorge Guilherme Emerick,
Joyce Cabral Andrade, Julia de Miranda Moraes, Lamar�ne Lemos de Melo, Leonardo Dias Carrijo, Luiz
Carlos Bandeira Santos Júnior, Márcia Carolina Mazzaro, Mirelle Garcia Silva Bailão, Núbia De Souza
Lobato, Roberto Fabiano Cintra Farias, Rosane Gouveia Vilela Machado, Sandra Maria Alkmim Oliveira,
Verônica Clemente Ferreira. Discentes: Técnico-administra�vos: Edismair Garcia Carvalho e Juliana Freitas
Silva. Verificado o “quórum”, a Coordenadora Márcia declarou abertos os trabalhos com os seguintes
pontos de pauta: 1. Informes: Márcia e Júlia informaram que o Regimento interno está em fase de
estruturação final e que será enviado aos professores para apreciação e sugestões. 2. JAMED:  Júlia falou
sobre a 1ª Jornada do Curso de Medicina promovida pelo Curso e que será realizada no período de
18/10/2017 – 21/10/2017, pediu a colaboração e par�cipação de todos para a concre�zação das ações.
Informou também que um projeto foi encaminhado à FAPEG pleiteando auxílio para o evento e que se for
aprovado o valor que o curso dispõe para o ano de 2017 será des�nado para as diárias e passagens, caso
contrário o valor será todo reves�do para realização do evento. 3. Acolhimento dos calouros e cerimônia
do Jaleco: Júlia reforçou que as aulas do semestre 2017-2 terão início no dia 04 de setembro e que neste
dia será realizada a aula inaugural para os alunos do 1º período. Assim, foi colocado em votação sobre a
liberação dos alunos durante este dia. Foi votado e aprovado por unanimidade que os alunos do 1º e 2º
período estariam dispensados para as a�vidades e que será abonado falta dos alunos das demais turmas
que forem fazer alguma apresentação neste dia. A aula será no período matu�no e os alunos do 2º
período terão uma a�vidade com os alunos do 1º período. 4. Núcleo Livre: Comunicação de más
no�cias: treinando futuros médicos – Demanda Profª. Edlaine: Professora Edlaine explanou sobre a sua
sugestão de oferta do Núcleo Livre para o semestre 2017-2 e esta foi aprovada por unanimidade. 5.
Estruturação do sé�mo período: Márcia falou que a professora Elisângela coordenou a distribuição do
sé�mo período, mas que as a�vidades integradoras e as semiologias estão com problemas para serem
estruturadas, explanando também que alguns professores não estão completando a carga horária total
exigida somente nos módulos específicos. 6. Distribuição dos professores nos módulos - - Aulas prá�cas
de Clínica Cirúrgica – divisão das turmas – Demanda Prof. Guilherme: Guilherme passou sua demanda
de dividir as turmas em três subturmas oficialmente para os demais semestres, por conta das aulas no
hospital, com isso a Márcia vai organizar a carga horária para lançamento no sistema. - Professores
Médicos que integrarão as A�vidades Integradoras – Demanda Profa. Ana Paula -  A proposta é pegar as
quatro A�vidades Integradoras e fazer uma escala entre os médicos, ficando com mais dias os que
necessitam de mais carga horária. Márcia jus�ficou que está estruturando de uma forma que o professor
da área fique com o dia da sua área a fim, porém nem sempre é possível estruturar assim. Ficou definido
que os professores podem mandar um e-mail manifestando o interesse pela A�vidade Integradora e pela
Semiologia e caso não manifestem, a Coordenação finalizará a escala de acordo com a necessidade do
curso. Rosane pediu para alocar dentro da especialidade de cada um. Ana Paula pediu para o professor
da AI seja o mesmo da Semio, mas a Márcia falou que às vezes não tem como alocar dessa forma. Jorge
propôs para uma melhor organização das Semiologias, uma coordenação geral que se comunicaria com a
coordenação do curso e que esse coordenador fosse da área clínica. Com isso, Rosane se manifestou
dizendo que o problema das semiologias era que os alunos não estavam aprendendo, que estavam
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passando pelo conteúdo de acordo com o plano, porém sem saber ações básicas do módulo,
principalmente em relação à parte prá�ca. Disse ainda que as semiologias não precisam de um
coordenador a mais e sim de uma alteração nas ministrações das aulas, com isso o professor do módulo
seguinte tem que repassar conteúdo do módulo anterior para seguir adiante com o seu conteúdo. Joyce,
inseriu a essa discussão que os professores escalados para as semios tem que cumprir com o disposto no
plano e cumprir as cargas horárias devidas, assim diminuiria os problemas desses módulos. Quanto aos
coordenadores de módulo, Júlia explicou que será feito um rodízio entre os professores, para que não
haja sobrecarga somente para um professor, caso ninguém manifeste interesse, a coordenação designará
o novo coordenador. 7. Campanha de prevenção ao suicídio: Márcia explanou sobre o movimento que
os alunos em relação a campanha nacional de Saúde Mental. Informou que é uma campanha nacional e
que os alunos se organizaram juntamente com o C.A do Curso para engajamento na campanha. Assim, os
alunos colocaram frases relacionadas com problemas que causam transtornos de uma forma geral, não
necessariamente todas se aplicavam a realidade local, no corredor do bloco B2. Com isso, ela entrou em
contato com o CA, para esclarecer que algumas frases não foram aceitas de forma tranquila por todos
pela forma com que foram colocadas, o que gerou movimentos contrários desnecessários. Explicou que a
Coordenação apoia a campanha e que trará algumas palestras para o Jamed relacionadas com o
problema da saúde mental. Explanou que cabe a coordenação e aos professores iden�ficar e comunicar
os casos de alunos que necessitam de atendimento para auxiliá-los no que for preciso. Informou ainda
que a professora Adriana, tem auxiliado muito a coordenação nesse sen�do. Rosane propôs a
estruturação de um fluxograma de sintomas para iden�ficar se alguém está necessitando de tratamento,
pois assim, todos estariam preparados para iden�ficar possíveis problemas. 8. Diárias e passagens:
Conforme já mencionado no item do JAMed, caso este evento consiga auxílio da FAPEG, o valor do curso
será reves�do para diárias e passagens. Como não há critérios para determinação desse repasse, foi
discu�do como seria realizado, visto que o curso dispõem de um valor em torno de R$ 12.000,00 para o
ano de 2017. Júlia, propôs que parte desse dinheiro poderia ser des�nado a um representante para
par�cipação no Congresso Brasileiro de Educação Médica – 55º COBEM, pois é um congresso importante
para o desenvolvimento das a�vidades junto ao curso. Rosane, concordou e acrescentou que o
representante que fosse, se tornasse mul�plicador quando retornasse do evento, para que todos
pudessem ter contato com as atualizações repassadas no evento. Núbia apresentou um critério que é 
u�lizado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, para apreciação dos demais e sugeriu um
valor de até 1.500,00 por pessoa para fazer um ranking de acordo com os critérios estabelecidos.
Comentou também, que a par�cipação no COBEM não deve ser algo ad eternum, pois não se sabe como
será o repasse para os demais anos. Núbia leu sobre os critérios e estes foram aprovados por
unanimidade. Ficou estabelecido que seriam enviados os critérios via e-mail e os interessados, docentes
e técnico-administra�vos, em solicitar diárias encaminharão o formulário preenchido para apreciação dos
pedidos. 9. Cronograma de reuniões do colegiado: Júlia explicou que mesmo que as votações das ações
aprovadas no curso tenham que ser homologadas pelo Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de
Ciências da Saúde, as reuniões do curso devem ser mais frequentes para que não haja acúmulo de
solicitações. Sendo assim, ficou definido que em vez de apenas duas reuniões do curso serão realizadas
três por semestre para apreciação das demandas. Não havendo nada mais a tratar, a Sra. Presidente
Márcia, declarou encerrada a reunião às 19h40min (dezenove horas e quarenta minutos), da qual, para
constar, eu, Juliana Freitas Silva, 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.

Docentes:

Ademar Caetano de Assis Filho ______________________________________________________

Alexandre Fabrício Martucci ________________________________________________________

Ana Amélia Freitas Vilela ___________________________________________________________

Ana Paula da Silva Perez ___________________________________________________________

Aparecida de Lourdes Carvalho ______________________________________________________

Aridiane Alves Ribeiro _____________________________________________________________
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Bárbara de Lima Lucas _____________________________________________________________

Bruno Borges Ferreira Gomes _______________________________________________________

Edlaine Faria de Moura Villela _______________________________________________________

Elisângela Garcia Cabral ___________________________________________________________

Fábio Morato de Oliveira ___________________________________________________________

Guilherme Braga Silva _____________________________________________________________

Hélio Ranes de Menezes Filho _______________________________________________________

Jorge Guilherme Emerick ___________________________________________________________

Joyce Cabral Andrade ______________________________________________________________

Júlia de Miranda Moraes ___________________________________________________________

Lamar�ne Lemos de Melo __________________________________________________________

Leonardo Dias Carrijo _____________________________________________________________

Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior ___________________________________________________

Márcia Carolina Mazzaro ___________________________________________________________

Mirelle Garcia Silva Bailão _________________________________________________________

Núbia De Souza Lobato ____________________________________________________________

Roberto Fabiano Cintra Farias _______________________________________________________

Rosane Gouveia Vilela Machado _____________________________________________________

Sandra Maria Alkmim Oliveira ______________________________________________________

Verônica Clemente Ferreira _________________________________________________________

Secretária do Curso:

Juliana Freitas Silva _______________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Jorge Guilherme Emerick, Professora do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 15:03, 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 Ana Paula Da Silva Perez, Professora do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 15:42, 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 Leonardo Dias Carrijo, Professor do Magistério Superior,
em 23/09/2020, às 17:17, 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 Guilherme Braga Silva, Professor do Magistério Superior,
em 23/09/2020, às 20:12, 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 Verônica Clemente Ferreira, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 20:47, 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 Hélio Ranes De Menezes Filho, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 22:32, 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 24/09/2020, às 03:45, 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 Elisangela Garcia Cabral, Professora do Magistério
Superior, em 24/09/2020, às 09:17, 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 Sandra Maria Alkmim Oliveira, Professor do Magistério
Superior, em 24/09/2020, às 14:26, 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 Juliana Freitas Silva, Assistente em Administração, em
25/09/2020, às 11:42, 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 14:42, 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, Professora do
Magistério Superior, em 26/09/2020, às 08:57, 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 02/10/2020, às 17:15, 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 21:19, 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 Alexandre Fabricio Martucci, Professor do Magistério
Superior, em 04/11/2020, às 21:20, 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 Edlaine Faria De Moura Villela, Professor do Magistério
Superior, em 06/11/2020, às 15:09, 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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