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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA UAECISAU-REJ 13/2016/2020

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis às dezoito horas e vinte e cinco
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. Marcia Carolina Mazzaro. Es�veram
presentes: os professores, Adriana Assis Carvalho, Aldo Muller Jr., Alexandre Fabrício Martucci, Ana Paula
Gouveia Mendes, Aridiane Ribeiro, Barbara de Lima Lucas, Bruno Borges Ferreira Gomes, Ewerson Lo�e,
Fernando Paranaíba Filgueira, Hélio Ranes de Menezes Filho, Jonas Scopel, Jorge Guilherme Emerick,
Joyce Cabral, Juliete Terezinha Silva, Júlia de Miranda Moraes, Leandro Morioka, Luiz Carlos Bandeira
Santos Júnior, Marcelo Filizzola, Márcia Carolina Mazzaro, Mirelle Garcia Silva Bailão, Natane Barbosa
Barcelos, Núbia Lobato e Renata Beatriz Silva, o discente Cláudio Teodoro, e os técnicos-administra�vos
Cinthia Alencar Pacheco e Edismair Carvalho Garcia. 1. Informes: Verificado quórum, Marcia passou aos
informes, como a jus�fica�va de ausência, o modelo de plano de ensino a ser e Danilo coordenador do
Laboratório de Habilidades. 2. Aprovação da Ata nº 12/2016 de 30/11/2016: A primeira pauta foi a
aprovação da ata de novembro, todos aprovaram. 3. Organização A�vidade Integradora e cargas
horárias dos módulos: Próxima pauta foi a carga horária da a�vidade integradora e semiologia
proporcional lançada no sistema. Fernando perguntou sobre se é proporcional em cada situação de
a�vidade integradora e Núbia falou sobre outro problema de Radocs em relação as cargas horárias, em
duas situação por não aprovar o Radocs sobre o que é registrado no sistema e muitas disciplinas foram
cadastradas de forma errada comprometendo a carga horaria de ensino como o caso do módulo Corpo
Humano Saudável com 368 horas no total, mas os submódulos têm 80 horas, e no Sicad tem as duas, a
carga horária proposta e a executada. Mas o que aconteceu em vários módulos a carga está integral na
parte como é o caso da semiologia que está com carga horária errada e no caso do Piesc também com
turmas subturmadas e nesse caso é carga horaria cheia, mas se ela não é subturmada é carga horária
proporcional. E o que foi percebido é que com isso as cargas horárias não estão corretas e isso gera
consequências para todos e por isso a comissão decidiu que não era possível gerar tantos Radocs com
inconsistências. Os professores não conseguiram alterar devido ao erro no sistema. Ela explicou ainda
que a CAD analisa e avalia os Radocs e a comissão é para que os docentes não tenham problemas sobre a
progressão e ela disse que a CAD informou que a jus�fica�va explica, mas não entra na planilha e sendo
assim não vai progredir, porém este não é o entendimento de todos, pois os outros acham que é possível
e ela pediu que o Prof. Rodrigo entrasse em contato com Professor Gefone sobre isso, pois quando
progredirem poderá ter problemas devido a esse erro no sistema. E ele ficou de dar uma resposta. Outro
problema é o cadastro do sistema que o professor deve explicar para Juliana cadastrar, como o que
acontece com a carga horaria subturmada ou não. Isso acontece com semiologia e Piesc e que tudo deve
acontecer de acordo com a prá�ca. Ela explicou como deve ser feito.  A Juliana deve ser comunicada
sobre as alterações que na prá�ca acontecem, mas que não é repassada. Todos tem carga horária
suficiente, mas devido a esse problema, pois é o máximo também existe e não deve ocorrer. Marcia falou
que tudo deve ser documentado. Ana Mendes disse que sua prá�ca é só no quinto período e como
ficaria a carga horária dela. A Nubia explicou que está errado e que deve ser corrigido. Explicou que é até
incoerente, pois cada CAD é de um jeito e tem umas que aceitam as jus�fica�vas ou não. Jonas sugeriu
que não se deve deixar a este ponto e todos deveriam se adaptar. E que isso deveria ser corrigido de
acordo com o que existe. Marcia disse que essa não deve passar, pois cada carga horaria deve ser feita.
Jonas explicou que é melhor resolver logo. Nubia explicou que devido à quan�dade grande de erros não
é possível seguir essa sugestão. Renata ques�onou que em casos específicos deveriam ser ajustadas as
cargas horárias como o caso de Jonas que deu AI no primeiro semestre e não foi cadastrado no sistema.
Nubia falou que de qualquer forma o problema deve ser resolvido. Jorge perguntou se alterar a carga já
resolve o problema. Marcelo explicou sobre o problema dele que ele ainda não foi resolvido. Aldo
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explicou sobre seu cadastramento que a data de admissão que é posterior ao período de aula. Márcia
explicou sobre a situação de jus�fica�va. Fernando explicou que no Sicad é possível pegar a carga horária
e fazer o cálculo. E como está no sistema é muito errado, e que desse jeito não vai passar o quinto
período, pois está excessivo. Fernando disse ainda que essa preocupação com carga horária deve ser real,
pois é uma consequência. Jonas afirmou que este erro deve ser corrigido logo e sugeriu que na reunião
de planejamento já poderia ser feito isso de organizar para dar a carga horária correta. Fernando citou
que tudo deve ser colocado como acontece para não haver problemas. Ana Paula Mendes perguntou
sobre o cálculo da carga horária do curso e Fernando explicou como é feito o cálculo. 5. Termo de
compromisso Bioé�ca: Próxima pauta foi a leitura pelo Jonas do termo de compromisso da Bioé�ca para
que todos fiquem cientes. Todos aprovaram. 6. Alteração de carga horária de 20 para 40hs: Próximo
ponto de pauta Fernando explicou sobre a alteração de 20 para 40hs e explicou que o sobre a
obrigatoriedade de carga horaria mínima semanal em sala e qual o processo para solicitar essa alteração
quem �ver interesse. Ele explicou como é feita a configuração de carga horária no caso dos médicos. E
pediu que em reunião posterior fossem aprovados os professores interessados. Alexandre perguntou
como deve ser a carga horária específica. Fernando explicou que o professor deve ter em seu Radoc pelo
menos o mínimo exigido e explicou que para o caso do curso de Medicina quando abriu pediram 60 vagas
para professores DE e como não tem essa quan�dade de Des, proporcionalmente essa possibilidade
existe de alterar a carga horária. Adriana perguntou se tem como agilizar o processo dela e Fernando
disse que não. Juliete ponderou sobre se compensa essa alteração de carga horária. Fernando explicou
que cada um pode analisar e decidir. Aldo perguntou como ficará a situação dele e Marcia respondeu que
vai tentar resolver. Não havendo nada mais a tratar, a Sra. Presidente Márcia, declarou encerrada a
reunião às 19:28hs (dezenove horas e vinte 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_____________________________________________________________

Aldo Muller Júnior _______________________________________________________________

Alexandre Fabrício Martucci _______________________________________________________

Ana Paula Gouveia Mendes _________________________________________________________

Aridiane Ribeiro ________________________________________________________________

Bárbara de Lima Lucas_____________________________________________________________

Bruno Borges Ferreira Gomes________________________________________________________

Ewerson Lo�e _________________________________________________________________

Fernando Paranaíba Filgueira ________________________________________________________

Hélio Ranes de Menezes Filho_______________________________________________________

Jonas Scopel ___________________________________________________________________

Jorge Guilherme Emerick _________________________________________________________

Joyce Cabral ___________________________________________________________________

Juliete Teresinha Silva ____________________________________________________________

Júlia de Miranda Moraes____________________________________________________________

Leandro Morioka ________________________________________________________________

Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior _________________________________________________

Marcelo Filizzola _______________________________________________________________

Márcia Carolina Mazzaro___________________________________________________________

Michelle Rocha Parise______________________________________________________________

Mirelle Garcia Silva Bailão__________________________________________________________
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Natane Barbosa Barcelos _________________________________________________________

Núbia de Souza Lobato ___________________________________________________________

Renata Beatriz Silva _______________________________________________________________

Técnico-Administra�vos do curso:

Cinthia Alencar Pacheco___________________________________________________________

Edismair Carvalho Garcia ________________________________________________________

Discente

Cláudio Teodoro Peixoto Franco _____________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Alencar Pacheco, Secretário Execu�vo, em
23/09/2020, às 12:38, 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 13:53, 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 Jorge Guilherme Emerick, Professora do Magistério
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 Hélio Ranes De Menezes Filho, Professor do Magistério
Superior, em 23/09/2020, às 22:28, 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 Jonas Francisco Scopel, Professor do Magistério Superior,
em 24/09/2020, às 13:49, 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 11:54, 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 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 08:55, 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 18:52, 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 Barbara De Lima Lucas, Professora do Magistério
Superior, em 02/10/2020, às 17:18, 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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