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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 07/2020 - UAECISAU-REJ

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezoito e trinta horas, via videoconferência,
reuniram-se os integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Medicina da Regional
Jataí. Es�veram presentes: Júlia de Miranda Moraes (presidente do NDE), Juliete Teresinha Silva
(coordenadora do curso), Ana Paula da Silva Perez (vice-coordenadora do curso), Adriana Queiroz Arantes
Rocha (membro do NDE), Denise da Costa Carvalho (membro do NDE), Esteban Nicolas Lorenzon
(membro do NDE), Fábio Morato de Oliveira (membro do NDE), Márcia Carolina Mazzaro (membro do
NDE), Michelle Rocha Parise (membro do NDE), Pedro Vinícius Leite (membro do NDE), Simone Caetano
Morale de Oliveira (membro do NDE), Amaro José Alves Júnior (discente e membro do Centro Acadêmico
do curso de Medicina), Bruno Leotério dos Santos (discente e presidente do Centro Acadêmico-CA do
curso de Medicina) e Thalia Rissa Silva (discente e vice-presidente do Centro Acadêmico do curso de
Medicina). Ausências: Não houve. Informes: A professora Júlia deu início a reunião solicitando que todos
os membros comecem a u�lizar o e-mail ins�tucional pra as convocações de reuniões e comunicados
oficiais. O discente Bruno pediu a palavra para sanar de algumas dúvidas que surgiram pelos alunos
quanto ao retorno dos estágios, se havia algo de irregular com o curso de Medicina que �vesse impedido
o retorno das a�vidades. Os alunos do CA levantaram informações com o curso de Enfermagem quanto
ao retorno deles, e foi dito que o retorno dos estágios foi possível devido aos papeis do COAPES do curso
estarem todos regulares; e então ques�onaram se havia algo de irregular com o curso de Medicina e se
isso poderia impedir o retorno do internato. A professora Júlia esclareceu que não havia nenhuma
inadequação do curso de Medicina quanto ao COAPES, e que esta situação foi discu�da da reunião
ordinária na Unidade Acadêmica Ciências da Saúde. Na referida reunião, foi jus�ficado o retorno do
estágio apenas do curso da Enfermagem, por ser uma situação diferente dos demais cursos da saúde: por
terem o número de alunos muito inferior aos demais cursos, e por impactarem pouco na rede municipal
quanto ao gasto de EPI. Outro ques�onamento levantado pelos alunos foi com relação ao retorno de
todas as a�vidades e se há possibilidade de acatar a colação de grau antecipada para o 11º período
também. A professora Júlia informou que não houve nenhuma sinalização quanto ao retorno das
a�vidades le�vas na universidade, nem sobre a possibilidade de colação antecipada de demais turmas, e
que devemos esperar novas comunicações. Pautas: 1) Aprovação do Plano de Ação da coordenação do
curso de Medicina: a professora Ana Paula mencionou a necessidade de apreciação do documento pelo
NDE e de divulgação do documento para todos os docentes e discentes do curso. Relatou que o
documento traz um planejamento das ações que serão desenvolvidas pela coordenação e que,
semestralmente, serão feitos relatórios parciais das a�vidades que forem realizadas. O documento foi
aprovado por unanimidade. 2) Ques�onamento discente com relação ao item de aproveitamento de
carga horária no internato, do Documento oficial emi�do pelo NDE e coordenação: A professora Júlia
mencionou que um discente havia ques�onado como será feito o aproveitamento da carga horária que
será executada pelos alunos nas ações do “O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde – Portaria Nº
356/GM/MS” no período da pandemia. Segundo o discente, a portaria menciona que o aproveitamento
da carga horaria deve ser feito de maneira integral, e não em 10% como foi mencionado no documento
emi�do pelo NDE. A professoram Ana Paula complementou dizendo que a portaria não deixa claro que o
aproveitamento deve ser de maneira integral e deixa a critério da ins�tuição como será feito esse
aproveitamento. A professora Júlia mencionou que este aproveitamento será impactado nos planos de
ensino dos módulos do Internato médico e que, portanto, seria necessária uma alteração destes planos
de ensino. Sugeriu que os docentes do internato se reunissem para definição de qual porcentagem será
aproveitada para cada módulo e que consultassem a PROGRAD quanto às modificações. Posteriormente
às modificações, que os professores as trouxessem para a reunião do NDE para apreciação, e em seguida
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encaminhado para a unidade.  3) Revisão do Regimento Interno do NDE (parecer PROGRAD): a
professora Júlia explicou que o Regimento interno foi encaminhado para a PROGRAD para apreciação, e
teve um parecer nega�vo quanto a aprovação, com algumas correções a serem feitas no documento. A
professora apresentou o documento para todos e sugeriu que ela fizesse a correção dos tópicos
apontados e retornasse para a PROGRAD. Todos concordaram com o encaminhamento. 4)
Esclarecimentos quanto ao Estágio Ele�vo no Internato: A professora Denise disse que conversou com a
PROGRAD e que será possível o adiantamento do estágio ele�vo no Internato, apenas durante o período
de pandemia por coronavírus, mas que man�veram-se as regras já existentes: que o estágio deverá ser
feito em ins�tuição já conveniada com a UFJ; o estágio deve se manter de 160 horas; ao final do estágio o
aluno deve apresentar as notas e frequências ob�das durante o estágio, assinadas pelo preceptor
responsável pelo estágio. A única regra incluída foi a de apresentação pelo aluno, com pelo menos cinco
dias de antecedência, da programação/plano das a�vidades que serão desenvolvidas pelo aluno durante
o estágio. A professora Júlia solicitou que essas regras do estágio ele�vo sejam explicitadas em um
documento/o�cio e este deve ser apresentado em reunião do NDE para apreciação e aprovação, e
posteriormente inserção no SEI. A professora Márcia sugeriu que seja confeccionado um manual com
todas as regras que o aluno deve seguir para o estágio ele�vo, para que haja uma padronização de toda a
documentação referente ao estágio ele�vo. 5) Aprovação das Atas Nº5 e Nº6/2020 do NDE: a professora
Júlia fez a leitura das Atas Nº05/2020 e Nº06/2020, que foram aprovadas por unanimidade, com algumas
correções de escrita que foram destacadas e sugeridas. 6) Outros assuntos: Foi sugerido a que as
reuniões do NDE fossem realizadas a cada 15 dias e, se necessário, a realização de reunião extraordinária.
A professora Júlia sugeriu aos alunos presentes que os repasses das reuniões aos demais alunos do curso
seja feito pela divulgação das Atas das próprias reuniões que são inseridas e disponibilizadas
publicamente no SEI. Os alunos ressaltaram a importância e os bene�cios que estão tendo com o contato
mais próximo entre o CA, a coordenação e o NDE do curso na resolução dos problemas e também nos
envios de sugestões. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 20:30 (vinte horas e trinta
minutos). Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Júlia de Miranda Moraes, presidente do
NDE e docente do Curso de Medicina, demais membros do NDE, docentes e representantes discentes do
curso.
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Amaro José Alves Júnior

Bruno Leotério dos Santos

Thalia Rissa Silva

Documento assinado eletronicamente por Júlia De Miranda Moraes, Professor do Magistério
Superior, em 22/05/2020, às 13:21, 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 22/05/2020, às 13:36, 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 Márcia Carolina Mazzaro, Professor do Magistério
Superior, em 22/05/2020, às 13:41, 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 THALIA RISSA SILVA, Discente, em 22/05/2020, às 14:05,
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 22/05/2020, às 14:19, 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 Ana Paula Da Silva Perez, Professor do Magistério
Superior, em 22/05/2020, 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 BRUNO LEOTÉRIO DOS SANTOS, Discente, em
22/05/2020, 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 Pedro Vinicius Leite De Sousa, Professor do Magistério
Superior, em 24/05/2020, às 11:55, 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 Adriana Queiroz Arantes Rocha, Professora do Magistério
Superior, em 24/05/2020, às 16:45, 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 AMARO JOSÉ ALVES JÚNIOR, Discente, em 13/08/2020,
às 17:35, 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 1344136 e
o código CRC 99C04246.
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