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Coordenação – Curso de Medicina



Conhecendo o curso de medicina – ufj
O Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí foi autorizado pela Portaria

SERES/MEC 274/2014 e iniciou suas atividades oficiais em 11 de agosto de 2014. A estruturação
do Curso se deu a partir da Proposta de Expansão de Vagas do Ensino Médico nas Instituições
Federais de Ensino Superior no Brasil, numa ação conjunta dos Ministérios da Educação e da
Saúde.

Em 2020, o Curso conta com 55 professores, distribuídos em 12 turmas. Com os
concursos restantes, serão no total 60 professores até o fim do ano. A estrutura física se divide
em dois Campi (Jatobá e Riachuelo), que são compostos além das salas de aula por Laboratório de
Habilidades Médicas, Laboratórios Morfofuncional, Laboratório de Anatomia Humana, e ainda
vários equipamentos destinados ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A maioria das
atividades se concentram no novo prédio no Campus Jatobá entregue em 2019 e prevê que o curso
esteja integralmente lotado neste Campus até o fim do ano.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, os cenários de prática acontecem
no Hospital das Clínicas Serafim de Carvalho e nas 10 Unidades Básicas de Saúde em Jataí.
Professores e alunos desenvolvem várias atividades como Ligas Acadêmicas, Projetos de Pesquisa e
Extensão e outros.



atendimento
Quais são as formas de comunicação com o Curso 
de Medicina – UFJ



presencial

O endereço da Coordenação do Curso 
de Medicina é: BR 364, km 195, nº 

3800, Campus Jatobá, Jataí - Goiás

E-mail e telefone
sec.acadmed.jatai@ufg.br

64 3606-8234



A coordenação recebe 
solicitações diversas, 
reclamações, dúvidas, 
elogios e sugestões



× Presencial;

× Por e-mail: sec.acadmed.jatai@ufg.br;

× Através do Fale Conosco no site: medicina.jatai.ufg.br;

× Reuniões agendadas com a Coordenação previamente.



Todas as solicitações de 
alunos, professores e 
comunidade acadêmica 
relacionados ao Curso.

× Requerimentos de 
alunos;

× Demandas de 
professores;

× Reclamações e 
dúvidas;

× Elogios e sugestões.



Sugestão: Ideia ou 
proposta para o 

aprimoramento do 
processo de ensino 
e aprendizagem, 

bem como o 
atendimento geral 

do Curso de 
Medicina

Reclamação: 
Manifestação de 
desagrado sobre 

um serviço 
prestado pelo 

Curso de Medicina 
(professores, 

alunos, técnicos e 
outros)

Elogio: 
Reconhecimento 

ou satisfação 
pelo serviço 

prestado pelo 
Curso de 
Medicina.

Dúvida: 
Esclarecimento 

sobre uma 
atividade que 

envolve 
procedimentos, 
regulamentos



O aluno tem acesso ao sistema SIGAA e 
realiza online procedimentos como: matrículas 
(exceto ingressantes), emissão de declarações 
de vínculo e histórico.

Na coordenação ele pode solicitar:

× Requerimentos de Segunda Avaliação;

× Documentos diversos com necessidade de 
assinatura física.



E se quiser 

Reclamações são recebidas de professores e alunos 
sobre quaisquer assuntos pela Coordenação de maneira 
formal, ou seja, via e-mail, entrega de documentos 
impressos ou reunião agendada previamente.



*Excepcionalmente pode ser 

acordado outro prazo desde que 

não excedam 30 dias.



As reclamações devem ser 
resolvidas dentro do Curso 
sobre demandas de alunos, 
professores e servidores;

Caso a Coordenação tenha 
sido notificada e o problema 
não for resolvido, o aluno 
pode recorrer à ouvidoria.



O que é a ouvidoria?



É uma unidade de segunda instância, que tem por objetivo ouvir o
aluno, docente, servidor, qualquer usuário, por meio de suas manifestações, 

mediar eventuais conflitos e aperfeiçoar o processo de trabalho da organização.
Recebe reclamações, sugestões, consultas e

elogios em relação aos Serviços Públicos oferecidos não só no Curso de 
Medicina, mas em toda a UFJ, em

segundo nível de atendimento, ou seja, NÃO substitui o Serviço de
Atendimento da Coordenação de Cursos que deve prestar o atendimento em 

primeiro nível. 



Isso significa que há uma diferença entre Ouvidoria e Atendimento ao 
Aluno, por exemplo. Isso porque, os serviços de atendimento ao aluno ou qualquer 
usuário (como os serviços obtidos na Coordenação de Medicina) são responsáveis pelo 
primeiro atendimento de problemas habituais, de baixa complexidade, que, em regra, 
já existem soluções padronizadas.

A função da Ouvidoria é receber casos complexos ou os que não foram 
resolvidos pelo primeiro nível de atendimento, seja por falta de autonomia na solução 
ou por falha do processo de trabalho.

Assim, para assegurar que a ouvidoria cuide dessas questões, faz-se 
necessário que qualquer usuário (aluno, docente, servidor) se dirija, primeiramente, à 
Coordenação de Medicina.



De acordo com a Lei 13.460/2017, os direitos do usuário, entre outros são:

I - participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços;

II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem 
discriminação;

III - acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou bancos 
de dados, observado o disposto no inciso X do caput do art. 5º da Constituição Federal e na Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011;

IV - proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011;

V - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos 
comprobatórios de regularidade.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm


De acordo com a Lei 13.460/2017, os deveres do usuário são:

I - utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé;

II - prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitadas;

III - colaborar para a adequada prestação do serviço; e

IV - preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais lhe são prestados 
os serviços de que trata esta Lei.



Fala.br



Obrigado!
Ainda tem dúvidas?

Entre em contato: 

sec.acadmed.jatai@ufg.br

64 3606-8234
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