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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ 12/2016/2020

Aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis às dezoito horas e vinte minutos
reuniram-se na sala dos professores do curso de Medicina da Regional Jataí, campus Riachuelo, da
Universidade Federal de Goiás, sob a Coordenação de Marcia Carolina Mazzaro, coordenadora do Curso
de Medicina desta Regional. Es�veram presentes: os professores, Adriana Assis Carvalho, Aldo Muller
Júnior, Alexandre Fabricio Martucci, Ana Amélia Freitas Vilela, Ana Paula da Silva Perez, Aparecida de
Lourdes Carvalho, Aridiane Ribeiro, Bárbara de Lima Lucas, Bruno Borges Ferreira Gomes, Elisângela
Garcia Cabral, Ewerson Jacobini Lo�e, Hélio Ranes de Menezes Filho, Jorge Guilherme Emerick, Joyce
Cabral, Júlia de Miranda Moraes, Juliete Teresinha Silva, Leandro Morioka, Leonardo Dias Carrijo, Mirelle
Garcia Silva Bailão, Natane Barbosa Barcelos, Núbia de Souza Lobato, Polyane Junqueira Silva Andresen
Strini, Renata Beatriz Silva, Sandra Maria Alkmim, Verônica Clemente Ferreira, os técnicos-administra�vos
Cinthia Alencar Pacheco e Edismair Carvalho Garcia. 1. Infomes: Após verificado o quórum, a
coordenadora Marcia começou os informes falando sobre o cumprimento de prazos de Radoc e Padoc,
informando também os prazos para alteração dos mesmos. Hélio perguntou sobre o lançamento da carga
horária no quinto período que não tem lançado no sistema e a Núbia falou que a coordenação emite uma
declaração explicando sobre os professores não estarem no sistema ainda. Sandra perguntou sobre AI e a
carga horaria não lançada e a Júlia explicou que a mudança de lançamento se deu no SIGAA e no SICAD
não, e como o setor está em greve, o mais ponderado é resolver logo, pois não sabe se a greve vai parar.
Ana Paula ques�onou o lançamento do SICAD se está lançado correto ou não. Vários professores
ques�onaram lançamento errado no SICAD. Ficou decidido esperar a resposta da COGRAD pra corrigir.
Marcia solicitou que a professora Aridiane que é novata se apresentasse a todos. Aridiane se apresentou
como professora na área de saúde cole�va. Marcia falou para os professores que não entregaram Padocs
devem entregar logo, pois deve passar na próxima reunião de colegiado. Marcia informou que a nova
coordenadora de AI4 é a professora Renata pedindo aos professores que todos colaborassem com ela.
Informou ainda sobre a úl�ma reunião do colegiado que será no dia 14 de dezembro, todos
concordaram. Informou ainda sobre a coordenação dos quinto período e o Hélio informou os nomes de
todos os coordenadores do quinto e sexto período com todas as adequações. Marcia informou sobre
reunião de coordenadores de módulo que foi feita para discu�r alguns pontos e na reunião surgiu a
possibilidade de criar coordenadores de períodos para todos o módulos de cada período. Marcia explicou
sobre como seria a função desse coordenador que seria mais pedagógico e resolveria mais problemas
para ajudar na coordenação geral. E foi perguntado se poderia ser incluído como ponto de pauta, pois
não estava previsto, e todos concordaram. Renata perguntou sobre como funcionaria mesmo na prá�ca
como ela faz em seu módulo. Marcia explicou que o coordenador da AI é que seria este coordenador de
período, integraria melhor os módulos. Júlia complementou que a coordenação dessa forma faria melhor
a integração entre todos os outros módulos. Ana Paula ressaltou que para planejamento sim, mas para
avaliações não seria ideal, pois �raria a autonomia do módulo. Elisângela citou que essa coordenação não
é hierárquica e sim em alguém pra ajudar com o módulo todo. Júlia citou que em seu modulo, por
exemplo, não tem contato com os outros módulos e isso seria muito produ�vo entre todos para se
ajudarem e que alguém pra direcionar seria muito bom. Núbia disse que não consegue iden�ficar a
contribuição desse coordenador “pedagógico” em relação às a�vidades que acontecem nos módulos e
que deve ficar clara a atribuição desse coordenador, pois na prá�ca isso seria apenas alguém com mais
um cargo. Ela disse que não compreende qual seria a diferença de atribuições dele e as atribuições de
módulo. Julia explicou que essa função não seria a mais uma pessoa, mas é o coordenador de AI que
teria essa função, ele seria o agregador entre os módulos para que eles consigam se reunir para discu�r o
que está acontecendo. Júlia explicou que essa a�vidade está bem definida até o quarto período e que no
quinto para frente poderia ser quem está no método clínico, pois seria bem claro. Verônica fez uma
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ressalva que devem ficar claro as funções de cada um, pois assim como o coordenador do período teria
essa obrigação de conversar com os outros e que todos os outros módulos saibam também que devem
fazer isso. É importante que todos os módulos tenham essa comunicação entre si para que tudo flua com
facilidade. Elisangela ressaltou que muitos estão tentando integrar, mas nem conseguem e que há a
dificuldade de caminhar juntos nos conteúdos, pois ela percebe isso na prá�ca. Núbia disse que no seu
período não acontece assim, que os conteúdos foram feitos antes de começar tudo. Jorge disse que a
visão de AI só funcionará se for planejada e sugeriu o planejamento de plano de ensino por semana e que
isso deveria acontecer antes de começar tudo, pois quando es�ver na prá�ca funcionará melhor. Bárbara
disse que isso já acontece na AI-2. Elisângela disse que esse planejamento não foi feito com antecedência
e surgiram alguns problemas. Renata disse que é bom ter a possibilidade de planejar antes inclusive com
alguém como subs�tuto, pois se alguém viajar tem alguém pra subs�tuir. Verônica disse que é
importante todos par�ciparem e que cada representante do modulo deve estar presente. Depois das
explicações sobre a função de coordenador de período todos entenderam e concordaram. Ficou votado
unanimemente sobre a criação do coordenador de período. Outro ponto incluído como pauta com a
concordância de todos foi sobre a bioé�ca. Verônica falou sobre o problema da bioé�ca é sério. E Marcia
perguntou sobre como deveria ser, uma sugestão, ou se deveria deixar como está. Ewerson citou que
com a entrada do sexto período isso vai dificultar muito pela configuração dos professores. Mas se até
esse momento ficou decidido que assim deveria ser feito, todos deveriam se comprometer a fazer. Juliete
disse que trabalhar com datas no SIGAA, pois no e-mail muita gente se perde e que o plano de ensino
deveria ser colocado no SIGAA. Adriana disse que está numa situação delicada, pois não vai ficar
cobrando se o professor dá ou não aula. Ewerson sugeriu fosse dado um termo para assinar e todos
soubessem das suas datas. Veronica disse que sugeriu assumir bioé�ca, se comprometendo a estudar
legislação. Núbia acha que deveria con�nuar como está e deveria ser resolvido com comprome�mento,
mesmo sendo louvável a a�tude da Verônica. Júlia perguntou se alguém se propõe a assumir. Marcia
sugeriu o EAD na bioé�ca e uma aula presencial. Verônica disse que o espaço de bioé�ca está
subaproveitado. Foram feitas várias discussões sobre como resolver o problema e o consenso foi de que
deve con�nuar como está, 24 pessoas votaram pra con�nuar como está. Renata e Veronica se
abs�veram. Sendo assim, ficou decidido que vai con�nuar como está, porém a Adriana vai elaborar um
termo de compromisso com as regras e datas para cada professor assinar. O professor que não cumprir
receberá advertência. Mais um ponto incluído foi sobre a pediatria que tem apenas o professor Bruno
para dar. Ewerson explicou que Ana Paula vai sair e que tem férias após licença foi combinado com ele.
Tem pouco professor de pediatria e a carga horária é muito grande. Marcia sugeriu abrir concurso para
vaga da Ana Paula e pedir mais dois subs�tutos ou apenas chamar a segunda candidata. Jorge perguntou
se é possível segurar a vaga da Ana Paula até o próximo concurso e a professora sugerida pelo Alexandre.
Ana Amélia sugeriu alterar a configuração do cargo para que apareçam mais candidatos. Ewerson acha
que se deve esperar. Todos votaram para abrir o concurso pra subs�tuto imediato e ver a possibilidade
para a abertura de nova vaga para pediatria. 2. Aprovação da Ata nº 10/2016 de 28/09/2016 e ata nº
11/2016 de 26/10/2016: Foram aprovada as atas 10 e 11. 3. Formatação do sexto período: Ewerson
falou sobre os horários do sexto período, ele explicou como será configurado o período com os
submódulos e jus�ficou como seriam feitos os horários. Jorge pediu para mudar seu horário com o
Bandeira, pois estão no mesmo dia e dificulta atender todas as aulas. Ewerson sugeriu ainda que
Elisangela fosse coordenadora de semiologia e que cada professor ministrasse semiologia na sua área.
4. Aprovação PADOCs e RADOCs 2016: Núbia leu PADOC da prof. Joyce, o RADOC do prof. Leonardo, o
PADOC do prof. Marcelo, e o RADOC do professor Alexandre, todos aprovaram. 5. Protocolo de uso
novos data-show: Ana Paula Perez falou sobre o uso dos novos data-show um para cada período, que a
reserva será com a Nicis e as regras para u�lização, falou ainda que os detalhes serão enviados por e-
mail. Marcia falou sobre a confraternização no fim de ano, Júlia sugeriu o espaço sobre a confraternização
que tem no Ibis que fica 19,00 por pessoa dia 15. Outros espaços foram sugeridos, porém ficou
concordado que seria no Ibis. Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a
reunião às 19h58min (dezenove horas e cinquenta 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.

Adriana Assis Carvalho_____________________________________________________________
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Aldo Muller Júnior ______________________________________________________________

Alexandre Fabricio Martucci ______________________________________________________

Ana Amélia Freitas Vilela _________________________________________________________

Ana Paula da Silva Perez____________________________________________________________

Aparecida de Lourdes Carvalho ____________________________________________________

Aridiane Ribeiro ________________________________________________________________

Bárbara de Lima Lucas_____________________________________________________________

Bruno Borges Ferreira Gomes________________________________________________________

Elisângela Garcia Cabral __________________________________________________________

Ewerson Jacobini Lo�e __________________________________________________________

Hélio Ranes de Menezes Filho_______________________________________________________

Jorge Guilherme Emerick _________________________________________________________

Joyce Cabral ___________________________________________________________________

Júlia de Miranda Moraes____________________________________________________________

Juliete Teresinha Silva ___________________________________________________________

Leandro Morioka _______________________________________________________________

Leonardo Dias Carrijo ____________________________________________________________

Márcia Carolina Mazzaro___________________________________________________________

Mirelle Garcia Silva Bailão__________________________________________________________

Natane Barbosa Barcelos _________________________________________________________

Núbia de Souza Lobato __________________________________________________________

Polyanne Junqueira Silva Andresen Strini______________________________________________

Renata Beatriz Silva _____________________________________________________________

Sandra Maria Alkmim______________________________________________________________

Verônica Clemente Ferreira _________________________________________________________

 

Técnico-Administra�vas do curso:

Cinthia Alencar Pacheco___________________________________________________________

Edismair Carvalho Garcia _________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Alencar Pacheco, Secretário Execu�vo, em
23/09/2020, às 12:36, 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 12:56, 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 Edismair Carvalho Garcia, Técnico de Laboratório, em
23/09/2020, às 13:52, 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 Jorge Guilherme Emerick, Professora 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
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Superior, em 23/09/2020, às 14:59, 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 Adriana Assis Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 15:04, 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 15:37, 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 20:50, 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 Hélio Ranes De Menezes Filho, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 22:27, 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 24/09/2020, às 03:41, 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 09:20, 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 Sandra Maria Alkmim Oliveira, Professor do Magistério
Superior, em 24/09/2020, às 14:22, 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 Júlia De Miranda Moraes, Professor do Magistério
Superior, em 25/09/2020, às 14:43, 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 26/09/2020, às
07:57, 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 Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, Professora do
Magistério Superior, em 26/09/2020, às 08:54, 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 Barbara De Lima Lucas, Professora do Magistério
Superior, em 02/10/2020, 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 Aparecida De Lourdes Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 07/10/2020, às 22:22, 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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1562410 e
o código CRC 0AD9BDE9.
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