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LISTA DE SIGLAS 

CAMEJ: Centro Acadêmico de Medicina de Jataí 

CAMEM: Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas 

CEGEF: Centro de Gestão do Espaço Físico 

CERCOMP: Centro de Recursos Computacionais  

CEREM: Comissão Estadual de Residência Médica  

CISAU: Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde 

COLIJA: Conselho das Ligas Acadêmicas de Jataí 

CONSUNI: Conselho Universitário 

COREME: Comissão de Residência Médica 

CREMEGO: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás 

ENADE: Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes  

FUNDHAC: Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG 

HC: Hospital das Clínicas Doutor Serafim de Carvalho  

IES: Instituição de Ensino Superior 

IFES: Instituição Federal de Ensino Superior 

INEP: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

MEC: Ministério da Educação  

NDE: Núcleo Docente Estruturante 

PADOC: Planejamento Anual dos Docente 

PI: Procurador Institucional 

PPC: Projeto Pedagógico do Curso 

PROAD: Pró-Reitoria de Administração e Finanças  

PROGRAD: Pró-Reitoria de Graduação 

PROPESSOAS: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

RADOC: Relatório de Atividades Docente 

Seres: Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

 SESu: Secretaria de Educação Superior  

TAEs: Técnicos Administrativos 

UFG: Universidade Federal de Goiás 

UFJ: Universidade Federal de Jataí 
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1. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO  

O presente relatório de gestão da coordenação de graduação em Medicina, lotado na Unidade 

Acadêmica de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Jataí (UFJ), Goiás, apresenta as atividades 

de gerência pedagógica, acadêmica e administrativas que influenciaram de maneira direta e indireta a 

qualidade do ensino e da aprendizagem do curso de Medicina, no período de julho/2019 a julho/2021. 

 

2. OBJETIVO 

O relatório de gestão visa apresentar as atividades desenvolvidas pela coordenação do curso de 

Medicina, demonstrando as estratégias utilizadas e os resultados alcançados pela coordenação de 

curso, sobretudo, pelo encadeamento entre discentes, docentes, corpo administrativo, Unidade, Pró-

Reitorias e Reitoria da UFJ. 

 

3. INTEGRANTES DA COORDENAÇÃO DE CURSO  

Coordenadora: Juliete Teresinha Silva Assis 

Formação acadêmica/titulação 

Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMT) da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG. CRM GO5082.   

Residência médica em Cirurgia Ginecológica e Obstetrícia pela Casa de Saúde São José Ltda, 

CSSJ. 

Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em ensino da saúde pela Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO. 

 

Vice Coordenador: Alexandre Fabrício Martucci 

Formação acadêmica/titulação 

Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, PR. CRM 

GO19419. 

Especialização - Residência Médica na área de Anestesiologia pelo CET-SBA Santa Casa de 

Ribeirão Preto/SP. 

Mestrado em Anestesiologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP), Botucatu, SP. Com período sanduíche em University of California, San Diego, USA. 

Doutorado em Anestesiologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP), Botucatu, SP. 

 

Coordenadora Pedagógica: Ana Paula da Silva Perez 

Formação acadêmica/titulação 

Graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, UNESP, São José do Rio Preto, SP.  
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Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural pela Universidade 

Estadual de Campinas, UNICAMP, SP. 

Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural pela Universidade 

Estadual de Campinas, UNICAMP, SP. 

 

4.  METAS E ATIVIDADES REALIZADAS 

As metas alcançadas e as atividades realizadas pela gestão da coordenação do curso de 

Medicina da UFJ foram descritas abaixo:  

Meta 01: Melhoria do ensino aprendizagem do curso de Medicina 

o Ações de Capacitação 

Durante a gestão, foram realizadas várias ações de capacitação nas semanas de planejamento, 

além de reuniões com os coordenadores de módulos, sendo esta uma ação iniciada pela coordenação 

anterior.   

As capacitações foram ofertadas aos docentes e técnicos administrativos (TAEs) do curso de 

Medicina e abertas aos servidores dos demais cursos da instituição, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento de competências para atividades de ensino presencial e remoto em metodologias 

ativas, possibilitando a aquisição e melhoria de habilidades individuais e profissionais em tempos 

anteriores e durante a pandemia. As atividades foram ministradas pelos docentes da UFJ e de outras 

Instituições de Ensino Superior (IES) e pelos discentes do curso de Medicina. As capacitações foram 

detalhadas no quadro 01 abaixo: 

Quadro 01. Ações de capacitação realizadas durante a gestão. 

EVENTO DE 

CAPACITAÇÃO 
RESPONSÁVEL DATA HORÁRIO LOCAL 

 

Avaliação por 

Competência na Área da 

Saúde 

 

Profa. Edna Regina Silva 

Pereira (Docente da Faculdade 

de Medicina da UFG/Goiânia) 

 

22/08/2019 

 

8:30 às 

12:00 

Sala 01 (1º andar) 

Prédio da Medicina 

Desvendando o SIGAA 
Prof. Dr. Ricardo Santa Rita 

(Docente do curso de Ciências 

Biológicas da UFJ) 

30/11/2019 
08:30 às 

11:00 

Auditório do 

Programa de Pós-

Graduação 

 

Modernize as Suas Aulas 

e Materiais para o Nível 

Digital 

 

Igor Gabriel Silva Oliveira 

(Discente do curso de 

Medicina e Diretor de 

Pesquisa da Liga MedTech da 

UFJ) 

 

05/12/2019 

e 

07/12/2019 

 

18:00 às 

20:30 

08:30 às 

11:00 

 

Auditório do 

Programa de Pós-

Graduação 

Metodologias 

Avaliativas: OSCE e 

Mini-CEX 

Prof. Dr. Hélio Ranes Filho 

(Docente do curso de 

Medicina da UFJ) 

 

18/02/2020 

 

18:00 
Sala 01 (1º andar) 

Prédio da Medicina 
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Estratégias Efetivas de 

Ensino-Aprendizagem 

Profª Drª Edlaine Faria de 

Moura Villela (Docente do 

Curso de Medicina da UFJ) 

20/02/2020 17:00 

Sala de Reuniões 

do Prédio da 

Medicina 

Desvendando o SIGAA 
Prof. Dr. Ricardo Santa Rita 

(Docente do curso de Ciências 

Biológicas da UFJ) 

07/03/2020 08:30 

Laboratório de 

Informática do 

Prédio da Medicina 

I Curso Introdutório a 

Simulação Realística e 

ao Laboratório de 

Habilidades de 

Simulação em Saúde 

Prof. Danilo Lopes Assis 

(Docente do Curso de 

Medicina) Jéssica Ribeiro 

Magalhães, Jaqueline 

Rodrigues do Carmo 

Cavalcante e Victor da Silva 

Siqueira (Técnicos do 

Laboratório de Habilidades do 

curso de Medicina da UFJ) 

 

10/03/2020 

 

17:00 

 

Auditório 01 (1º 

andar) Sala de 

Simulação (2º 

andar) do Prédio 

da Medicina 

 

Aplicação de 

Metodologias Digitais 

no Ensino 

Igor Gabriel Silva Oliveira, 

(Discente do curso de 

Medicina e Diretor de 

Pesquisa da MedTech da UFJ) 

 

15/03/2020 

 

08:30 

 

Auditório 01 (1º 

andar) do Prédio 

da Medicina 

Descomplicando o 

Currículo Lattes 

Profª Drª Ana Paula da Silva 

Perez (Coordenadora 

Pedagógica e Docente do 

curso de Medicina) 

 

02/07/2020 

 

18:00 

 

Plataforma Google 

Meet 

Desbrave o Gsuite 

Marcela Costa de Almeida 

Silva (Discente do curso de 

Medicina e Integrante da Liga 

MedTech da UFJ) 

 

03/08/2020 

 

18:00 

 

Plataforma Google 

Meet 

Google Classroom: A 

sala do Presente 

Marcela Costa de Almeida 

Silva (Discente do curso de 

Medicina e Integrante da Liga 

MedTech da UFJ) 

 

04/08/2020 

 

18:00 

 

Plataforma Google 

Meet 

Pesquisas Avançadas 

com Google Dorking + 

Mapas Mentais, Quizzes 

e flashcards: Integrando 

Diferentes 

Metodologias no 

Processo de Ensino-

Aprendizagem 

Igor Gabriel Silva Oliveira, 

(Discente do curso de 

Medicina e Diretor de 

Pesquisa da MedTech da UFJ) 

05/08/2020 18:00 
Plataforma Google 

Meet 

Power Point: Um 

Recurso Além dos Slides 

Marcela Costa de Almeida 

Silva (Discente do curso de 

Medicina e Integrante da Liga 

MedTech da UFJ) 

06/08/2020 18:00 
Plataforma Google 

Meet 

Avaliação em Tempos 

de Ensino Remoto 

Prof. Dr. Dário Cecílio 

Fernandes (Pesquisador 

colaborador do Departamento 

16/03/2021 18:00 
Plataforma Google 

Meet 
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de Psicologia Médica e 

Psiquiatria e professor 

colaborador do Programa de 

Pós-graduação em Clínica 

Médica, da Faculdade de 

Ciências Médicas, UNICAMP 

Práticas Médicas em 

Tempos de Ensino 

Remoto 

Profª Drª Joana Fróes 

Bragança Bastos 

(Coordenadora e docente do 

curso de Medicina da 

UNICAMP) 

19/03/2021 18:00 
Plataforma Google 

Meet 

 

Em meados de abril de 2020, o laboratório de habilidades médicas localizado no prédio da 

Medicina, foi utilizado para a realização de um curso de capacitação intitulado “Treinamento de 

Habilidades na técnica de sequência rápida de intubação orotraqueal em paciente com COVID-19”. Essa 

capacitação foi coordenada pelo Prof. Danilo Lopes Assis, docente do curso, coordenador do laboratório 

e médico socorrista da UFJ. Em parceria com o Prof. Juliano Rocha, cardiologista e docente do curso e, 

os TAEs responsáveis pelo laboratório de habilidades, Jéssica Ribeiro Magalhães, Jacqueline Rodrigues 

do Carmo Cavalcante e Victor da Silva Siqueira. O curso teve como objetivo capacitar os profissionais 

médicos da rede pública, docentes e discentes do curso na técnica de sequência rápida de intubação em 

pacientes com COVID-19 (Figura 01). 

 

Figura 01. Registros fotográficos das atividades realizadas durante o treinamento. 

 

Com o crescente uso de plataformas e meios virtuais, em julho de 2021, estabeleceu-se uma 

parceria gratuita e temporária (90 dias) entre a plataforma Jaleko e o curso de Medicina, onde docentes 

e alunos passaram a ter acesso aos diversos conteúdos do ciclo básico, clínico e internato (Figura 02). 
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Figura 02. Designer da divulgação da parceria entre a plataforma Jaleko e o curso de Medicina. 

o Reuniões com representantes discentes 

Durante as semanas de planejamento, que antecede o início do calendário acadêmico e as 

semanas de término do mesmo, a coordenação realizou reuniões com a presença de 02 representantes 

de cada período do curso. Reuniões com os representantes do 1° ao 8° período e outra reunião com 

representantes do internato (9° ao 12° período). Essas reuniões foram fundamentais para 

esclarecimento de dúvidas, feedback sobre a relação docente-discente, andamento dos módulos e 

outros pontos de âmbito acadêmico.  

Os assuntos discutidos nessas reuniões, envolvendo a relação docente-discente foram levadas 

aos professores, com intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem e diminuir as denúncias 

nos canais de ouvidoria da instituição.  

o Retorno do Calendário Acadêmico 2020.1 

No dia 15 de março foi publicado no Portal UFJ da instituição, o parecer 01/2020 do comitê 

consultivo COVID-19. Nesse parecer, foi publicado que “...todas as atividades realizadas no âmbito da 

Universidade Federal de Jataí sejam suspensas conforme recomendação da nota técnica emitida hoje 

pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, ou seja, por um período de 15 dias a partir de 16/03/2020”.  

Dessa forma, o calendário acadêmico da UFJ foi suspenso. 

 A partir dessa suspensão, a coordenação do curso de Medicina participou de inúmeras reuniões 

do colegiado da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde (CISAU), da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e do Conselho Universitário (CONSUNI) para que o calendário acadêmico retornasse de 

forma remota, já que não tínhamos previsão de retorno presencial, devido a pandemia. Atrelado as 

reuniões gerais do curso, do NDE e o importante apoio do Centro Acadêmico de Medicina de Jataí 

(CAMEJ), a coordenação lutou constantemente para esse retorno, com a abertura de um processo no 

SEI (n° 23070.035247/2020-71) que foi baseado com o diagnóstico situacional aos docentes e discentes 

do curso sobre o acesso às tecnologias de ensino, portarias e outros documentos, mostrando que o 
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curso de Medicina apresentava condições para realizar as atividades de ensino de forma remota. Sendo 

assim, em agosto de 2020, o CONSUNI aprovou o retorno do calendário acadêmico 2020.1 do curso, 

enquanto os demais cursos da UFJ aderiram de forma facultativa o calendário de inverno. 

 O curso desenvolveu as atividades de ensino de forma remota referente aos calendários 2020.1 

e 2020.2, sendo que este será consolidado no final de julho de 2021. Em ambos os calendários, as 

práticas foram adaptadas de forma remota, enquanto as atividades do internato foram desenvolvidas 

presencialmente. Os alunos do internato receberam a vacina COVID-19, conforme entravam nos 

cenários de prática.  

As aulas práticas são essenciais para a formação médica. Preocupados com a qualidade da formação 

dos futuros profissionais médicos, a coordenação junto com os alunos, iniciaram a luta para o retorno 

das práticas presenciais no calendário acadêmico 2021.1, início em outubro de 2021, com 

planejamento, adequações e seguranças a todos os envolvidos. Após a movimentação do curso para 

esse retorno, principalmente dos alunos, a PROGRAD solicitou que todos os cursos da UFJ 

confeccionassem um plano de retorno emergencial para as práticas presenciais. O CAMEJ junto com a 

coordenação redigiu um plano descritivo com todas as informações solicitadas, e esse documento foi 

inserido pela direção da CISAU no processo SEI (n°23070.025416/2021-45).   

o Atividades do internato 

O docente Vinícius Quintiliano Moutinho Nogueira é o atual coordenador do internato (5° ao 6° 

ano do curso). A maioria das atividades do internato foram e estão sendo realizadas nos cenários de 

prática do munícipio de Jataí, e no Hospital das Clínicas Doutor Serafim de Carvalho (HC), após a 

estadualização. Apenas uma parte dos rodízios do internado (de duas a quatro semanas) do 10° e 11° 

períodos foram realizados em Goiânia, em cenários da Secretaria Estadual de Saúde. As atividades 

realizadas pelos alunos do internato, além de ser fundamental para o processo ensino-aprendizagem, 

contribui para a melhoria da saúde pública do município.  

Em outubro de 2020, com a estadualização e início das atividades da Fundação de Apoio ao 

Hospital das Clínicas da UFG (FUNDAHC) no HC do município de Jataí, todas as atividades dos estágios 

curriculares obrigatórios da UFJ foram suspensas. Porém, por intermédio da coordenação do curso, as 

atividades do internato não foram paralisadas e ocorreram normalmente. 

Em ademais, um manual elaborado pelas docentes Denise da Costa Carvalho (coordenadora do 

internato 2019-2020) e Márcia Carolina Mazzaro descreve os conceitos e normas do internato, sendo 

aprovado em reunião geral do curso e pelo colegiado da CISAU. O documento foi inserido no SEI (n° 

23070.032483/2021-16). 

 

Metas 02: Potencializar a divulgação das atividades realizadas pelo curso 

o Redes Sociais e Site 

Para divulgar as ações realizadas pelo curso, em 2020, foram criados o perfil do instagram do 

curso (@medicina.ufj) e o canal do Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCtPXPWqcfeb2OOLcRZaVBbQ). 

A conta do instagram é um perfil informativo de ensino, pesquisa e extensão das atividades 

realizadas pelo curso. Atualmente, o perfil conta com 1.668 seguidores, as informações postadas são 

avaliadas e aprovadas pela coordenação e docentes do curso. O design visual e a inserção das 

informações estão sob responsabilidade dos discentes do curso (Figura 03). 
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Figura 03. Imagem ilustrativa do perfil do instagram do curso. 

O canal do Youtube foi criado no dia 02 de maio de 2020, no início da pandemia. Sendo um 

importante meio digital para divulgar aulas, palestras, cursos e projetos desenvolvidos por alunos e 

docentes do curso. No momento, o canal apresenta 94 vídeos publicados, cerca de 2.120 inscritos e 

57.500 visualizações. Além da divulgação das atividades realizadas pelo curso, o canal foi um importante 

recurso utilizado para a transmissão das reuniões gerais (colegiado), com pautas importantes e decisivas 

em relação ao andamento do curso (Figura 04). 

Figura 04. Imagem ilustrativa do canal do Youtube do curso 

 

O site institucional do curso foi criado na implantação do mesmo 

(https://medicina.jatai.ufg.br/), entretanto, nesse período de gestão, as informações foram 

frequentemente atualizadas e o site passou a ser considerado uma importante ferramenta de 
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divulgação de documentos e atividades desenvolvidas pelo curso tanto para a comunidade acadêmica 

quanto a externa (Figura 05). 

Figura 05. Imagem ilustrativa do site institucional do curso. 

O memorial fotográfico, um importante material de divulgação, foi confeccionado pela 

coordenação do curso em parceria com a presidência da comissão de reconhecimento, a docente 

Michelle Rocha Parise e alunos do curso. Esse documento digital descreve as principais atividades 

desenvolvidas pelo curso, desde a sua criação. Além da sua importância na divulgação do curso, o 

memorial é um dos vários documentos exigidos no processo de reconhecimento do curso. A versão 

completa do memorial está disponível no site do curso 

(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/703/o/1Memorial_Fotogr%C3%A1fico_Curso_de_Medicina_UFJ_

_%281%29.pdf) (Figura 06). 

Figura 06. Imagem ilustrativa do memorial fotográfico do curso. 
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o Ações voltadas para o enfrentamento ao COVID-19 

Durante a pandemia, o curso desenvolveu várias ações voltadas para o enfrentamento COVID-

19. Dentre essas, destacam-se a ação “Central Humanizada de Orientações sobre o Novo Coronavírus” 

uma parceria entre o curso e a Secretaria Municipal de Saúde de Jataí, que foi coordenada pela Profa. 

Márcia Carolina Mazzaro, médica e docente do curso e contou com a colaboração do Prof. Luiz Carlos 

Bandeira, docente do curso e na época secretário de saúde de Jataí, além do médico Carlos Eduardo 

Silva Freire e a expressiva atuação dos alunos do curso (Figura 07-A). 

O curso também atuou na elaboração de um “Manual Informativo sobre o COVID-19” (Figura 

07-B). Este documento resultou da parceria entre o curso de Medicina, CAMEJ, Ligas Acadêmicas 

(representadas pelo Conselho das Ligas Acadêmicas de Jataí - COLIJA), além de contar com apoio da 

Secretaria Municipal de Saúde de Jataí. De acordo com a coordenadora do Conselho de Ligas 

Acadêmicas da UFJ (COLIJA), professora do curso de Medicina Michelle Rocha Parise, a proposta do 

projeto foi "disseminar informações importantes e confiáveis sobre o coronavírus, bem como formas de 

prevenção e o que fazer em caso de apresentar os sintomas compatíveis com a doença".  

O “Manual informativo COVID-19” e a ação “Central Humanizada” foram divulgados no site do 

MEC. 

 

Figura 07. Imagem ilustrativa do folder da ação “Central Humanizada” (A) e da capa do “Manual 

Informativo COVID-19” (B). 

 

Os integrantes do CAMEJ, do COLIJA, das ligas acadêmicas e da atlética do curso foram divididos 

em grupos e fizeram rodízios entre as atividades de preparo/estudo de material para a confecção dos 

materiais didáticos e/ou audiovisuais de divulgação. As ações foram voltadas para a disseminação do 

conhecimento de assuntos relacionado à novos aspectos da COVID-19, sendo acessível ao público 

menos esclarecido e ao público atuante na área de saúde. As atividades foram centradas no aluno, 

sendo ele o maior responsável pela disseminação do conhecimento, com supervisão direta dos docentes 

e técnicos graduados na área da saúde. Os materiais desenvolvidos foram divulgados no site 
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institucional, instagram e canal do Youtube do curso, além das redes sociais do CAMEJ e das ligas 

acadêmicas (Figura 08).  

Figura 08. Imagem ilustrativas de alguns materiais didáticos desenvolvidos pelo CAMEJ, COLIJA e Ligas 

acadêmicas do curso voltadas para o enfrentamento ao COVID-19. 

 

o Eventos científicos e culturais 

No ano de 2020 até o presente momento, os eventos científicos e culturais foram realizados 

remotamente, devido à pandemia. Na atual gestão, ocorreram mais de 20 eventos, dentre estes 

congressos, simpósios, jornadas, workshops e palestras. A organização desses eventos contou com a 

ativa participação dos alunos e docentes do curso e a maioria foi transmitida no canal do Youtube da 

Medicina (Figura 09). 
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Figura 09. Imagem ilustrativa de alguns dos eventos científicos que ocorreram no período da 

gestão. 

 

Meta 03: Melhoria na infraestrutura do prédio e recursos financeiros  

o Espaço físico do prédio 

Em agosto de 2019, o curso iniciou as suas atividades acadêmicas e administrativas no novo 

prédio localizado no campus Jatobá da UFJ. A mudança física para o prédio ocorreu durante a 

coordenação vigente, contando com o importante trabalho e empenho de docentes e TAEs do curso. O 

espaço físico desse prédio foi destinado para as atividades do curso e dos demais cursos da UFJ. 

O prédio da Medicina possui 3 andares concluídos em pleno funcionamento, com 1 andar a ser 

terminado. Nas instalações administrativas, dispõe de salas de coordenação, secretaria acadêmica, 

secretaria executiva, sala dos professores, sala de reuniões, 06 salas de aula, 02 auditórios com 

capacidade para 96 pessoas cada um, sala de apoio técnico e sala do centro acadêmico. Além de um 

espaço destinado à cantina, para o qual há processo de licitação para o funcionamento em andamento. 

Quanto aos ambientes laboratoriais, na área de anatomia, possui o laboratório de aulas práticas 

de anatomia, a sala de cubas, sala de ossos e peças secas. Possui ainda laboratório multiusuário para as 

aulas práticas de parasitologia e imunologia, uma sala de expurgo, uma sala de Esterilização de 

materiais, além de dois laboratórios de microscopia e dois laboratórios morfofuncionais, onde são 

desenvolvidas as aulas práticas e teóricas de histologia, embriologia, patologia, dentre outras. 
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Nos ambientes de simulação médica, existem duas salas de observação, duas salas de controle e 

duas salas de simulação, além do laboratório de habilidades médicas. Todos os espaços do prédio foram 

devidamente equipados, de acordo com o desenvolvimento das atividades (Figura 10). 

Figura 10. Registro fotográfico dos espaços físicos do prédio do curso. 

Mesmo após a mudança, melhorias foram realizadas na infraestrutura do prédio. Como a 

instalação de 02 ares condicionados no laboratório de habilidades, 02 ares na sala de simulação 01, 02 

ares na sala de simulação 02, 02 ares no auditório 02 e 02 ares na sala de reunião. Para amenizar o 

excesso de claridade foram colocados insulfilmes nos vidros da maioria das janelas das salas e 

laboratórios didáticos. Em ademais, foram instaladas câmeras de segurança, pontos de WiFi, permitindo 

um aumento na amplificação do acesso a internet, além das trocas de várias lâmpadas queimadas em 

diferentes espaços do prédio. 

Como o prédio apresenta vários espaços físicos, a manutenção deve ser realizada 

periodicamente. Entretanto, devido à falta de recursos financeiros, algumas demandas da gestão ainda 

não foram realizadas, como as trocas das placas do teto, aquisição e troca de portas de vidro do 

pavimento térreo e no 1° andar, além da troca do gás do aparelho de ar condicionado do laboratório de 

anatomia.  

O curso de Medicina recebeu um cadáver proveniente do Convênio entre a Universidade 

Federal de Goiás e a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (UFG/SPTC) n.003/2017. Após as 

adequações da cuba do laboratório de anatomia humana, localizado no prédio do curso. Essa ação teve 

um importante papel da Reitoria da UFJ, assim como da docente Bárbara de Lima Lucas e o TAE Glender 

Ferreira Santos da área de anatomia humana do curso. 
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o Documentos do alvará de licença 

Para a regulamentação do funcionamento e desenvolvimento das atividades realizadas no 

prédio do curso, no ano de 2019, foram confeccionados importantes documentos do espaço físico do 

prédio. O memorial de descritivo sanitário e o memorial descrito das atividades teóricas e práticas do 

prédio. Toda essa documentação foi feita pelo curso de Medicina e integrantes do Centro de Gestão do 

Espaço Físico (CEGEF) da UFG de Goiânia, pois a instituição ainda estava vinculada a atual universidade 

tutora. Os documentos foram enviados para a Vigilância Sanitária Municipal de Jataí, porém devido a 

necessidade de ajustes o parecer técnico de análise de projeto arquitetônico (n° 094/19) não foi 

aprovado. Toda essa tramitação assim como a liberação do alvará de Licença, com efeito, urbanístico, 

bombeiro, sanitário foram detalhadas no SEI (n° 23070.009516/2019-18). 

o Recursos financeiros 

Em meados de março de 2020, a instituição liberou uma pequena quantia de recursos 

financeiros para a aquisição de livros. Para o curso de Medicina foi liberado o valor de R$ 5.609,90, 

sendo possível adquirir apenas 24 exemplares, distribuídos nas áreas básicas e clínicas. No presente 

momento, os livros encontram-se disponíveis no acervo da biblioteca da UFJ, aguardando o 

recebimento de fitas magnéticas para o acesso físico dos exemplares aos usuários (Quadro 02). 

 

Quadro 02. Especificação dos títulos e quantidade de exemplares dos livros adquiridos no ano de 

2020. 

TÍTULOS DO EXEMPLARES QUANTIDADE  

BACICH, L.; MORAN, J. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma 

Abordagem Teórico-Prática. Porto Alegre: Penso ISBN: 9788584291151 
02 

BAITELLO, A. L. et al. Atendimento ao Paciente Vitima de Trauma: Abordagem para o 

clínico. Rio de Janeiro: Atheneu 9788538807490. 
02 

BARASH, P. G. et al. Fundamentos de Anestesiologia Clínica. Porto Alegre: Artmed, ISBN: 

9788582714201 
02 

BARASH, P. G. et al. Manual de Anestesiologia Clínica. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, ISBN: 

9788582711071 
02 

BRANT, W. E.; HELMS, C. A. Fundamentos de Radiologia Diagnóstico por Imagem. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan ISBN: 9788527726276 
01 

FERREIRA; ÁVILA. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas e 

Autoimunes. 3. ed. Guanabara Koogan ISBN: 9788527723022 
01 

GORDIS, L. Epidemiologia. 4. ed. São Paulo: Revinter 9788567661230 01 

HILAL-DANDAN, R. BRUNTON, L. Manual de Farmacologia e Terapêutica de Goodman & 

Gilman. 2 ed. São Paulo: McGraw-Hill ISBN: 9788580554502 
01 

HOEKELMAN, R. A; BICKLEY, L. S. Propedêutica médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan ISBN: 9788527732918 
02 

HOFFMAN, B. L. et al. Obstetrícia de Williams-Guia de Estudo. 23. ed. Rio de Janeiro: 

Revinter 9788537205792 
01 

KANSKI, J. J. Oftalmologia Clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier ISBN: 9788535281675 02 
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KAPLAN, HI. & SADOCK, B. Compêndio de Psiquiatria. 11. ed. Porto Alegre: Artes Médicas 

ISBN: 9788582713785 
01 

LOPEZ, F. A. CAMPOS JR. Tratado de Pediatria. 3. ed. São Paulo: Manole, 2014. 01 

LÜLLMANN, H. et al. Farmacologia: Texto e Atlas. Porto Alegre: Artmed ISBN: 

9788582713808 
01 

RIELLA, M. C. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidreletrolíticos: 6. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Guanabra Koogan ISBN 9788527732895 
01 

ROSS M. H.; PAWLINA, W. Histologia: Texto e Atlas. Em correlação com Biologia Celular e 

Molecular. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012 
01 

VIEIRA, S. M. Bioestatística: tópicos avançados. 3. ed Rio de Janeiro: Elsevier        ISBN: 

9788535289817 
02 

 

 Em 2020, o curso de Medicina foi contemplado com o repasse de recursos financeiros do 

Ministério da Educação (MEC), cerca de R$ 700.000,00, sob a supervisão da Secretaria de Educação 

Superior (SESu), às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) que não possuem hospitais próprios. 

Com a finalidade de realizar melhorias nos cenários de prática para as atividades de ensino-serviço aos 

alunos do 5º e 6º ano de medicina das IFES contempladas. Esta iniciativa tem vertentes na manutenção 

e adequação da infraestrutura física mediante reforma, adaptação, aquisição ou reposição de materiais 

no limite da legislação vigente, bem como pactuações e convênios com hospitais privados, municipais, 

estaduais e filantrópicos. Toda a burocracia desse processo foi executada pelo trabalho em equipe entre 

o curso de Medicina, a Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) e Reitoria da UFJ. 

No dia 18 de maio de 2021, uma parte dos materiais de consumo recebidos pelo curso de 

medicina para as atividades práticas desenvolvidas na área da clínica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, 

urgência emergência, saúde mental, pediatria e medicina de família e comunidade, adquiridos com esse 

recurso, foram entregues aos cenários de práticas do internato: Hospital das Clínicas Dr. Serafim de 

Carvalho, Hospital Padre Tiago na Providência de Deus e nas Unidade Básicas de Saúde de Jataí. A 

organização e gestão dos materiais adquiridos serão realizadas pela coordenação do curso 

conjuntamente com o administrador do curso, o TAE Glydson Peres e Pires. As entregas aos cenários de 

prática acima mencionados serão realizadas de acordo com a demanda de cada local em função do tipo 

de atividade desenvolvida pelos internos naquele campo (Figura 11). 
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Figura 11. Registro fotográfico da entrega de uma parte dos insumos nos cenários de prática do 

internato. 

 

Meta 04: Reestruturar o projeto pedagógico do curso (PPC)  

Todos os cursos da UFJ estão em fase de reestruturação do projeto pedagógico do curso (PPC). 

A reestruturação do documento foi iniciada nessa gestão com o empenho dos membros do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), coordenadores de módulos e discentes do curso. No momento, 

aproximadamente 70% do projeto foi concluído, o restante está em fase de confecção e ajustes a 

depender da publicação de resoluções e normativas da UFJ.  

 

Meta 05: Tramitar o processo de reconhecimento do curso   

 No final de 2019, criou-se a comissão de reconhecimento do curso, sendo presidida pela 

docente do curso Michelle Rocha Parise. A comissão com emissão de portaria pela CISAU é constituída 

por docentes e TAEs do curso. O protocolo (nº 202005526) de abertura do reconhecimento do curso foi 

gerado durante a presente gestão, no dia 28 de março de 2020.   

 A comissão realizou várias reuniões com convocações, lista de presença e atas inseridas no SEI 

(nº 23070.016934/2020-97). Durante as reuniões, os integrantes foram divididos em grupos de 

trabalhos, sendo cada um responsável pela confecção de documentos, materiais visuais, formulários e 

organização de pastas. Para isso, os membros da comissão, incansavelmente, solicitaram documentos 

aos docentes e TAEs do curso, assim como para os demais setores da instituição. Vale ressaltar que, os 

alunos do curso também foram muito atuantes e dedicados na execução desse trabalho. 

No drive do e-mail da comissão (reconhecimentomedicinaufj@gmail.com), foram criadas mais 

de 60 pastas, sendo estas distribuídas entre as 3 dimensões que serão avaliadas pela comissão da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do Ministério da Educação (MEC). 
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Até o presente momento, as pastas foram preenchidas e o texto das dimensões foram redigidos e 

revisados (Figura 12). Entretanto, com a pandemia, ainda não temos previsão de data da avaliação 

externa in loco, realizada pela Seres/MEC, por isso as pastas ainda precisam ser atualizadas e 

preenchidas. Para que esse trabalho seja realizado com êxito a comissão precisa da colaboração de 

todos os docentes e TAEs do curso. Já que o processo de reconhecimento é responsabilidade de toda a 

comunidade acadêmica da Medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Registro fotográfico das pastas personalizadas com os documentos que serão avaliados na 

visita in loco para o reconhecimento do curso. 

 

 

Meta 06: Potencializar a gerência acadêmica, administrativa e seus documentos 

o Gerência acadêmica e administrativa do curso 

O setor administrativo é constituído pelas secretarias acadêmica, do internato, da Comissão de 

Residência Médica (COREME), executiva, e o administrador. O trabalho desenvolvido pelos TAEs em 

conjunto com a coordenação foi crucial para o andamento e crescimento do curso.  

Nessa gestão, tivemos como êxito a troca de código de vaga de técnico de laboratório na área 

da saúde por um assistente administrativo. A concretização dessa ação também foi mérito do empenho 
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da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROPESSOAS). No momento, as atribuições desse TAE estão 

voltadas para a secretaria do internato e da COREME. Recentemente, o curso recebeu um novo TAE de 

laboratório na área de informática (SEI nº 23070.036054/2021-18) e, segundo acordo com a Reitoria o 

TAE atuará cerca de 4 meses no Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP). Após esse período o 

TAE desenvolverá as suas atividades no curso. 

A secretária executiva do curso realizará as suas atividades como procuradora institucional (PI) 

concomitante as suas atribuições desenvolvidas no curso. Esse também foi um acordo feito entre a 

coordenação e Reitoria, já que a UFJ não tem PI, sendo este um cargo essencial para o andamento do 

processo de reconhecimento do curso. 

o Documentos de Reuniões 

Nessa gestão, todas as convocações, lista de presença e atas de reuniões foram inseridas no SEI 

para organização e segurança desses documentos. Vale ressaltar que, o empenho e trabalho da 

comissão de reconhecimento do curso contribuiu para que muitos documentos do curso fossem criados 

e organizados. A organização dos documentos foi fundamental para o andamento das atividades do 

curso. 

o Criação do Cargo de Coordenadora Pedagógica do Curso 

A lei n° 12.842 de 13 de julho de 2013 do ato médico diz que a coordenação do curso de 

Medicina seja desempenhada por um médico. Levando-se em consideração essa lei, o processo de 

reconhecimento do curso, e orientações da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de 

Escolas Médicas (CAMEM), nessa gestão criou-se o cargo de Coordenadora Pedagógica para atuar nas 

atividades e decisões da coordenação do curso. Esse cargo foi ocupado por uma docente dedicação 

exclusiva não médica, que atuou como vice coordenadora do curso até novembro de 2020.  As 

diferentes habilidades e experiências entre os docentes médicos e não médicos foi crucial para o 

andamento e crescimento do curso. 

o Criação da Comissão de Residência Médica (COREME) 

Em maio de 2020, foi criado a Comissão de Residência Médica (COREME) da UFJ, 

posteriormente presidida pela ex docente do curso Thaís Belo de Oliveira. Atualmente, a COREME tem 

como presidente a docente do curso Elisângela Garcia Cabral. A COREME apresenta portaria e resolução 

aprovada pelo CONSUNI (SEI 23070.019903/2020-98). 

Após o cadastro do programa de Residência Médica no MEC, no dia 30 de novembro de 2020, o 

curso recebeu a visita do representante da Comissão Estadual de Residência Médica (CEREM), o médico 

Valter Luiz Moreira de Rezende. Essa visita teve como finalidade avaliar o andamento das atividades do 

COREME. A princípio, os programas de residência médica não passaram em plenária estadual, devido à 

falta de bolsas para os residentes e preceptores. 

Diante disso, em meados de junho de 2021, a atual presidente junto com o secretário e os 

membros da COREME cadastraram novamente os programas de residência no sistema do MEC. Nesse 

cadastramento foram inseridos 05 programas, nas áreas de Medicina de Família e Comunidade, Clínica 

Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, e Urgência e Emergência. Todos os programas têm 

como coordenadores os docentes do curso, sendo esses cadastrados com o CNPJ da UFJ em parceria 

com a FUNDAHC, que será responsável pelo pagamento das bolsas.  

o Edital para Seleção de Preceptores 

O primeiro edital para a seleção de preceptores do Programa de Desenvolvimento da 

Preceptoria em Saúde (PRODEPS) do curso de Medicina da UFJ foi confeccionado, aprovado e publicado 
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durante a gestão da coordenação de curso. Além da emissão de portaria para a banca examinadora do 

processo seletivo que foi composta por docentes do curso. 

o Comissão de Emissão de Pareceres  

A Comissão de Emissão de Pareceres do curso foi criada em coordenações anteriores que teve 

como principal objetivo revisar os documentos do Planejamento Anual do Docente (PADOC) e do 

Relatório de Atividade do Docente (RADOC) do curso. Essa comissão, atualmente, é constituída pelos 

docentes do curso: Ana Amélia Freitas Vilela, Aridiane Alves Ribeiro, Fernando Paranaíba Filgueira e 

Ludimila Paula Vaz Cardoso. Nessa gestão, os integrantes da comissão confeccionaram um manual 

descritivo para apoiar e orientar os docentes do curso quanto ao correto preenchimento do PADOC e 

RADOC (Figura 13). Estes documentos são fundamentais para os processos de estágio probatório e 

progressão dos docentes.  

Figura 13. Imagem ilustrativa dos manuais confeccionado pela Comissão de Emissão de Pareceres do 

curso. 

 

o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente estruturante (NDE) do curso de Medicina é subordinado à coordenadoria do 

curso de Medicina e constitui-se de um grupo de docentes atuantes no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do PPC, buscando garantir a qualidade do curso (Capítulo I, Artigo 

2º - Regimento Interno do NDE do curso de Medicina).  

Atualmente, o NDE tem como presidente a docente Júlia de Miranda Moraes e vice presidente a 

docente Mariana Bodini Angeloni. Durante a gestão da coordenação do curso, o NDE esteve mais 

atuante, sendo uma base essencial para o desenvolvimento das atividades do curso. 



 Relatório de Gestão da Coordenação 

Curso de Medicina | UFJ 

 

 

24

Além do intenso trabalho com a reestruturação do PPC do curso, o NDE atuou nas decisões 

relacionadas aos concursos públicos, relação docente-discente, dentre outras decisões importantes de 

âmbito acadêmico e administrativo do curso. 

o Comunicação entre representantes discentes e coordenação 

Durante a gestão, ampliou-se a comunicação e a parceria entre os representantes discentes e a 

coordenação do curso. Além das reuniões realizadas com os representantes das turmas, como 

mencionado anteriormente, as reuniões também foram estendidas ao CAMEJ e a COLIJA. O 

fortalecimento dessa união com os alunos foi muito satisfatório e produtivo, pois ambas as partes tem 

como principal objetivo o crescimento e sucesso do curso.  

 

Meta 06: Ampliar a comunicação com entidades superiores 

o Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (CAMEM) 

A Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (CAMEM) foi instituída 

pela Portaria nº 306 de 26 de março de 2015 do MEC, que tem por finalidade monitorar e acompanhar a 

implantação e a oferta satisfatória dos cursos de graduação em Medicina nas IES. 

Nos dias 02 e 03 de março de 2020, os avaliadores da CAMEM Guilherme de Menezes Succi e 

Lucia Christina Iochida vieram a Jataí para acompanhar o andamento das atividades do curso. Durante 

essa visita, os avaliadores cumpriram uma agenda de reuniões e atividades na IES e nos cenários de 

práticas do município. Nas reuniões com a CAMEM, estiveram presentes a coordenação do curso, do 

internato, NDE, PROGRAD e Reitoria da UFJ. (Figura 14).  

Figura 14. Registro fotográfico da visita da CAMEM ao curso de Medicina. 

 

Com a pandemia, as visitas in loco dos avaliadores da CAMEM foram suspensas. Para que o 

monitoramento continuasse, as reuniões foram realizadas mensalmente e de forma remota. Os 

avaliadores da CAMEM estão sendo representados pelos médicos Guilherme de Menezes Succi e 

Richard Halti Cabral. Além das reuniões, a coordenação redigiu relatórios mensais, com respostas aos 

questionamentos da comissão sobre o andamento das atividades do curso. Esses documentos foram 

inseridos no Sistema de Informações Gerais (http://sig.ebserh.gov.br/) de acesso exclusivo da 
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coordenação do curso. As orientações da CAMEM foram determinantes para o desenvolvimento e 

crescimento do curso. 

o Visita do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CREMEGO) 

No dia 30 de abril de 2021, o curso de Medicina recebeu a visita técnica do Conselho Regional 

de Medicina do Estado de Goiás (CREMEGO), representado pelo conselheiro Waldemar Naves do 

Amaral (Médico, Pesquisador e Diretor Científico do CREMEGO). Na visita in loco, o conselheiro do 

CREMEGO conheceu as instalações do curso de Medicina e fez alguns questionamentos sobre as 

atividades do curso. Estiveram presentes durante a visita, Juliete Teresinha Silva (Coordenadora do 

Curso), Ana Paula da Silva Perez (Coordenadora Pedagógica do Curso) e Michelle Rocha Parise 

(Presidente da Comissão de Reconhecimento do Curso), além do TAE Glydson Peres e Pires 

(Administrador do curso) (Figura 15).  

Figura 15. Registro fotográfico da visita técnica da CREMEGO ao curso de Medicina. 

 

o Formatura Antecipada 

A portaria nº 383, de 9 de abril de 2020, do MEC, que dispõe sobre a antecipação da colação de 

grau dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, como ação de combate à pandemia 

do novo coronavírus - Covid-19, possibilitou a colação de grau antecipada dos alunos da turma 01, 02 e 

03 do curso. 

Como ponto crítico e muito discutido em reuniões com a CAMEM, Reitoria da UFJ e UFG, foi a 

preocupação da antecipação da colação de grau (LEI Nº 14.040, DE 18 DE AGOSTO DE 2020), devido ao 

fato de o curso não ter sido reconhecido e, principalmente, pelo fato do pedido do processo de 

reconhecimento não ter sido realizado no prazo exigido. Entretanto, o Art. 4º da Portaria 796, DE 02 de 
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outubro de 2020, diz que “Os processos de reconhecimento de cursos sobrestados, nos termos do art. 1º 

desta Portaria, independentemente do prazo de protocolo, gozarão da prerrogativa prevista no art. 101 

da Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017, do Ministério da Educação - MEC, 

considerando-se reconhecidos exclusivamente para fins de expedição e registro de diplomas, enquanto 

não for proferida a decisão definitiva”. Dessa forma, o curso de Medicina da UFJ enquadra-se nessa 

portaria, mas a mesma tem vigência de um ano. Mais uma vez, salienta-se a importância e urgência do 

curso ser reconhecido.   

o Resultado do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

O resultado do primeiro Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) do curso de 

Medicina foi muito satisfatório. A avaliação foi realizada pelos alunos da turma 1 e 2 no ano de 2019. O 

curso de Medicina da UFJ foi a única instituição do Estado de Goiás mais o Distrito Federal que obteve 

nota máxima no ENADE. Segundo o relatório publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC – 2019), o curso de Medicina apresentou a maior nota nos 

componentes gerais e específicos da avaliação, quando comparado com as notas das Universidades 

Federais, região e nacional dos cursos de Medicina (Figura 16). 

Esse resultado também foi mérito da dedicação e trabalho realizado pelas coordenações 

anteriores, docentes, TAEs e discentes do curso, além dos setores e órgãos da UFJ. 

 

Figura 16. Resultado do desempenho dos alunos concluintes do curso no primeiro ENADE, realizado no 

ano de 2019. Fonte: INEP/MEC: Relatório ENADE 2019. 
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o Aprovação dos Egressos em Programas de Residência Médica 

Os egressos do curso foram aprovados em conceituados programas de Residência Médica. Essas 

aprovações foram obtidas em programas da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade de Brasília (UNB), Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), dentre outras. Mais 

um satisfatório resultado do trabalho do curso e da UFJ. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório de gestão mostra os resultados atingidos no período de julho/2019 a 

julho/2021 da coordenação do curso de Medicina. A coordenação do curso, representada pela Profª 

Juliete Teresinha Silva Assis, Prof. Alexandre Fabrício Martucci e pela Profª Ana Paula da Silva Perez, 

gostaria de enfatizar que para a execução das metas e realização das atividades descritas, somente 

foram possíveis devido ao comprometimento de todos envolvidos no curso. Neste documento, a 

coordenação gostaria de ressaltar, novamente, que a grandeza do nosso curso está baseada numa 

premissa muito simples, resumida nas pessoas que compõem o curso de Medicina e todos os setores e 

órgãos da Universidade Federal de Jataí. 

 

6. AGRADECIMENTOS 

A coordenação do curso de Medicina agradece a todos os docentes, TAEs e discentes do curso, 

além de todos os setores e órgãos da UFJ e da comunidade externa pelo empenho e parceria nesse 

período da gestão. 

 

 

 

“Trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a consciência do todo 

e do papel de cada um neste todo.” (Daniel Godri Jr) 

 

 

Jataí, 19 de julho de 2021 

 

 

 

Juliete Teresinha Silva Assis            Alexandre Fabrício Martucci                   Ana Paula da Silva Perez 
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