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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ REUNIÃO GERAL DE CURSO 05/2019/2020
Aos onze dias do mês de dezembro às dezessete horas e cinquenta e um minutos reuniram-se na sala de reuniões do
Curso de Medicina da Regional Jataí, Campus Jatobá, da Universidade Federal de Goiás, sob a presidência do Prof. Fábio
Morato de Oliveira, Vice-Coordenador do Curso de Medicina desta Regional. Es veram presentes: os professores, Ademar
Caetano, Ana Paula da Silva Perez, Adriana Assis Carvalho, Alexandre Martucci, Aridiane Alves Ribeiro, Bruno Borges, Carla
Siqueira, Danilo Lopes, Denise da Costa Carvalho, Eduardo Bene , Elisângela Cabral, Fábio Morato de Oliveira, Fernando
Filgueira, Jonas Scopel, Julia Miranda, Juliano Oliveira Rocha, Juliete Teresinha Silva, Leonardo Dias Carrijo, Ludimila
Cardoso, Luiz Carlos Bandeira, Luiz Carlos Morais, Marcia Mazzaro, Michelle Parise, Myriam Oliveira, Nina Luz, Pedro
Vinícius Sousa, Rodolfo Cintra, Roberto dos Santos Júnior, Sandra Maria Alkmim, Simone Caetano, Veronica Clemente, os
técnicos-administra vos: Allana Souza, Cinthia Alencar Pacheco, além dos discentes Isabella Souza, Thalia Rissa Silva,
Vinicius de Souza e Renata Vitorino. Informes: Veriﬁcado o “quórum”, Daniel falou sobre a remoção da Dayane em troca
de código de vaga branca e que Sauli aguarda resposta e o colegiado tem que decidir hoje. Julia perguntou se pode ser
usado qualquer área e falou que quando o servidor quer ir não tem mo vo para tentar segurá-la. Foi discu da sobre o
assunto e decidido. Daniel explicou o andamento do processo e falou que tem acompanhamento da direção, da CODIRH e
da PROPESSOAS. Fabio Coimbra avisou que na reunião da COGRAD foi avisado que não pode ter avaliação depois de 14/12
e foi ques onado sobre o calendário que está o ﬁm do semestre no dia 20/12. Mas ele aﬁrmou que não é possível, pois a
Cris ane informou que os professores não podem avaliar mais depois desta data e que devia ter sido avisado antes. Fabio
ﬁcou de ver sobre o assunto e avisou que o ﬁnal do primeiro semestre de 2020 é 04/07 e ﬁnal do semestre de 2020.2 é
14/12. Aprovação das atas anteriores: Fabio pediu para antecipar a pauta, mas a única pauta era sobre a aprovação da
ata, foi pedido para todos votarem, teve apenas uma abstenção e o restante votou pela aprovação. As atas foram
aprovadas. Solicitação dos professores do curso sobre permanência da vice-coordenação: Fábio Morato falou sobre a
pauta de permanência da vice-coordenação ele leu a solicitação dos professores e abriu a palavra. Fernando Filgueira falou
que nao é a favor da carta e que é importante deﬁnir quem é favor e que ele não assina embaixo e ele inclusive estranhou
a situação. Jonas pediu para ver então quem é a favor da pauta que isso poderia ser deﬁnido em reunião. Juliete falou que
está em período de férias, e então pediu a palavra e sobre o assunto falou que o pedido de pauta pode par r de qualquer
professor. Elisangela falou que não está escrito que foram todos os professores, foram alguns. Encerrou a discussão sobre
o assunto. Fabio Morato então leu um documento sobre suas realizações no curso e apresentou um texto sobre como
aconteceu sua entrada na coordenação e todas as contribuições que ele realizou como vice coordenador e pediu
desculpas por qualquer transtorno, e que em relação à repercussão da fala nega va em reunião de colegiado da unidade,
o processo ﬁnalizado. A fala foi passada ao professor Daniel Bere a que explicou que qualquer fala de conselheiro da
unidade deve ser um registro de fala e isso gera um processo , que ele como chefe da Unidade é responsável pelo
andamento desses processos. Explicou e pediu cuidado com os documentos do SEI e que quando alguém clica no
processo, o mesmo contém documentos restritos e que todos devem ser cuidadosos sobre a divulgação deles, inclusive de
não receber processos que o servidor não seja o interessado. Ele explicou como aconteceu o processo referente a fala do
professor Fabio e que o mesmo foi encerrado com a manifestação do próprio professor que fez uma retratação e que
diante disso o processo foi concluído e ele entende que seja um equívoco e todos estão sujeitos a isso. Professora Ana
Paula pediu a palavra e disse que erros acontecem, mas que nos úl mos cinco anos, o curso de medicina foi o que mais
teve concursos e que por mais que teve falhas, a maneira exposta foi errada, mas a par r do momento que a nge todos os
55 professores, isso não é mais pessoal. O documento foi assinado minutos antes da reunião de colegiado, mas que os
professores não ﬁcaram sabendo e que isso se refere ao grupo e que deveria ter resolvido dentro do curso e não na
unidade. Bere a explicou que nham outros professores do curso. Ana Paula perguntou se o processo teria sido encerrado
apenas porque o Curso ﬁcou sabendo ou se ele teria sido encerrado de qualquer forma. Ela expôs sua angús a e disse que
ﬁcou com receio porque estamos em um momento que muitos dependem disso e que todos como professores querem
que os alunos sejam bons proﬁssionais, e todos procuram fazer as coisas de forma correta, então ela considera que foi
muito grave. Daniel disse que qualquer denúncia que ele ouça ele tem que dar andamento que ele não pode ques onar
um professor para acuá-lo. Daniel explicou que eles não são uma Unidade apuradora, mas que ainda assim, ele deve dar
andamento. Sandra perguntou porque o Fábio Morato não re ﬁcou a fala já que ata foi enviada para aprovação e o
professor Fabio disse que errou e que ele não se atentou para isso que a fala foi infeliz e que ele não teve cuidado de ler a
ata para re ﬁcar e que ele não teve intenção de prejudicar ninguém. Juliete pediu permissão para fala e e disse que não
cabe a nós julgar fatos, mas que isso é uma questão de quebra de conﬁança e que gira em torno disso. Juliete disse que
reconhece o trabalho que ele fez mas que chegamos a um ponto de que não consegue trabalhar mais e que ela não sabe
como proceder e que precisamos pensar como grupo e que um líder tem que ter a conﬁança de quem coordena e de
quem é coordenado. É preciso ter conﬁança e que ela coloca seu cargo a disposição caso todos concordem que ela não
ﬁque. Fernando explicou que a decisão estatutária é sobre a chapa “Juliete e Fabio” no caso e que ele como gestor sabe
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das diﬁculdades que quando a pessoa se retrata é um bom caminho a seguir. Aﬁrmou que teve acesso aos documentos e
que lamenta tudo o que aconteceu e que admira o professor Fábio por que ele quer se manter no cargo e isso não é fácil.
Elisângela falou que mesmo retratando não passa por cima do que houve e que conﬁança não se res tui. Fernando falou
que internamente deveria ser suﬁciente. Julia pediu a palavra e ques onou o grupo sobre como seria feito, pois não teve
chapa que o coordenador foi eleito e que Fabio se dispôs a vice e quando trocou a coordenação ele se manteve, e que
cabe a todos a decisão sobre o tema, que gestão erra, mas tem que ser transparente e que a conﬁança é baseada nisso e a
medida que se quebra a transparência ﬁca di cil. Aﬁrmou ainda que gestão é di cil de trabalhar sem conﬁança entre
coordenador e vice. Pedro pediu a fala, e disse que a fala fora de contexto gera uma indignação e que o momento deve
ser analisado com relação ao todo, por mais que sua retratação seja honesta isso gerará dúvida em relação aos novos
acontecimentos. Infelizmente quando um professor assume uma fala por si só é uma coisa, mas quando um professor seja
vice ou não, fala e ﬁca parecendo que seja por parte de um grupo é diferente. Uma ins tuição, ele acredita que são
poderes hierárquicos que tem obedecer e a par r do momento que alguém quebra uma hierarquia isso é muito sério e
quando se perde quebra cadeia e diante disso ele ques onou o próprio Fabio se ele vai querer con nuar no cargo sabendo
que todos ﬁcaram com dúvidas em relação as a tudes dele se ele ﬁque se ques onando. Danilo perguntou se devido ao
sigilo ele pode saber sobre o contexto sobre o que foi dito. Daniel explicou como é o processo de discussão e que ele não
lembra de tudo que só ﬁca registrado quando o professor pede esse registro de fala e dependendo do contexto foi dito.
Danilo ques onou sobre a pauta que estava sendo discu da. Daniel respondeu sobre o contexto que foi sobre o
cancelamento dos atos do concurso de epidemiologia. Rodolfo pediu que fosse votado e ﬁnalizar o assunto. Fabio se
antecipou a votação e manifestou sua saída devido a fala do professor Pedro e que assume que teve quebra de conﬁança e
que ele coloca a disposição seu cargo e que ele assume que gerou um mal estar no curso. Pedro disse que precisa de um
professor DE para o cargo, pois os DEs são muito importantes para o curso e que deveria ser um professor DE. Ana Paula
falou que não era pensamento dela se candidatar, mas que quando esteve a frente da mudança do prédio percebeu como
pode se atuar para bene cio de todos e que ela se dispõe a assumir o cargo se a Juliete e todos a aceitassem. Juliete
agradeceu a Ana Paula de se dispor e agradeceu ao Fabio toda a cooperação. Todos aprovaram a professora Ana Paula
como vice-coordenadora e Juliete con nua como coordenadora. Julia pediu um vice para o NDE e Marcia se pron ﬁcou.
Todos concordaram. Encerradas as discussões e nada mais a tratar, encerrou a reunião às 18:48 (dezoito horas e quarenta
e oito 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.
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Documento assinado eletronicamente por Aridiane Alves Ribeiro, Professor do Magistério Superior, em 06/10/2020,
às 11:52, 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 Myrian Carolina Queiroz Oliveira, Professor do Magistério Superior, em
06/10/2020, às 13:18, 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 Pedro Vinicius Leite De Sousa, Professor do Magistério Superior, em
06/10/2020, às 13:53, 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 Michelle Rocha Parise, Professor do Magistério Superior, em 06/10/2020, às
15:54, 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
06/10/2020, às 16:01, 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
06/10/2020, às 20:17, 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 Júlia De Miranda Moraes, Professor do Magistério Superior, em
07/10/2020, às 15:43, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1576360 e o código CRC
18785199.
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