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1-Apresentação: 
 
Fala do Mauro: Diretor do Campus: 
Retrospecto do campus; diretrizes. 
Fala do Lawrence: Apresentação e explicação da dinâmica da reunião no período 
matutino e vespertino. 
1.1- Avaliação: 
Abaixo os relatos: 
Medicina: O Preceptor Domingos relatou sobre a relação de estágio, término de 
cada equipe, apresentação de casos, que apesar de ter vaga para um estudante 
ele está recebendo 2 alunos. 
Prof. Alexandre explica o estágio comunitário; a apresentação final, que não 
houve intercorrências, mas que há problemas em conseguir a figura do professor 
orientador. A medicina não participou do fechamento do estágio, falou da 
tendência de trazer mais alunos e os campi precisam se preparar; em São Luiz 
um médico relatou não ter perfil e não demonstrou interesse na preceptoria, a 
FM quer oferecer essa oportunidade para todos os alunos e, a idéia, é trazer mais 
alunos para esse campus de estágio. 
A Profa. Ida fala que tem que diversificar as atividades a serem desenvolvidas, e 
o ponto principal é a figura do prof. Orientador. 
Domingos fala da importância do estudante de Nutrição para São Luis; 
Relataram que os estudantes de medicina têm pouco interesse no 
desenvolvimento do estudo de caso, fica só para os da odontologia e 
enfermagem; 
Profa Márcia relata que em reunião anterior esse assunto foi tocado concluindo 
que o trabalho multiprofissional ainda precisa ser aperfeiçoado. 
 
Enfermagem·  
São Luis- vem evoluindo ano a ano, a interação com os professores, a reunião 
favorece a resolução de problemas, relata que o estágio é importante para os 
alunos e para os preceptores, melhora para entender o funcionamento da saúde 
pública, avalia que tem resolutividade, e a comunidade se favorece e são bem 
aceitos pela população e todos ganham; 
Os objetivos foram cumpridos. 
Firminopolis- prática excelente, a relação é positiva, é preciso ver com os 
secretários de saúde, para envolvê-los, pois a feira da saúde não foi feita; 
Foi mudada a ficha de avaliação, o PET é positivo na relação com estágio, 
Aluna da FEN- o campo é muito interessante, sendo distinto de Goiânia, reclamou 
da falta da medicina no desenvolvimento do caso; 



Profa. Marcia- boa relação na preceptoria, problema no transporte, há um atraso 
na chegada, pois a comunidade fica aguardando; relata a necessidade de reativar 
o trabalho na rádio, pois a repercussão é muito grande, muitos elogios aos 
profissionais; 
Mauro relatou que não foi informado do atraso, para poder corrigir; relatou que 
a Kombi sai 13h 15 para Firminópolis e depois volta para levar para São Luis; 
E não dá para mudar o horário de atendimento da população; O problema é no 
período vespertino; 
Estudante reclamou que não disponibilizaram wifi para os estudantes; 
 
Odontologia- Preceptor relatou que outro preceptor não está muito motivado na 
preceptoria; que 2014 foi melhor que 2013, sem problema algum, relatou que a 
Dra. Viviane que fazia a parte mais assistencial e promoção de saúde, talvez 
modifique a parceria em 2015. A unidade está em reforma e eles foram 
remanejados. Mas, disse que está adiantada a reforma. Firminópolis terá mais 
uma equipe da saúde da família, pode ser que modifique as posições dos 
preceptores. Na unidade do Luciano está montando outra cadeira Odontológica, 
unidade Irmã Francisca, relatou que tem dificuldades, especialmente na 
orientação.  
São Luiz- Roberta tem quase 6 anos na preceptoria, relação tranqüila; Boa a 
avaliação de 2014; 
Clenio- conflito do horário na discussão de casos e atendimento, no contexto 
geral foi muito tranqüilo, participaram do evento de prevenção do câncer de 
boca; 
Profa. Cerise- Fez uma síntese da avaliação dos alunos relatando que a avaliação 
foi muito boa, houve boa comunicação e resolução rápida dos problemas, só 
relataram da distância do preceptor, mas acha que eles (estagiários) tem que ter 
tomadas de decisão e autonomia; 
Os alunos destacaram ação de uma servidora que ficava acelerando e reduzindo 
os pacientes; Reclamaram também da ausência da medicina na construção dos 
casos. 
Chamou atenção para necessidade de aperfeiçoamento do controle de infecção 
nas unidades. Relataram um excelente acolhimento pelos preceptores. 
Prof Lawrence- pergunta sobre a resolutividade onde se recebem estagiários; 
Roberta relata que as unidades que recebem estagiários ficam acima da média, 
pois o preceptor fica motivado e mais envolvido refletindo no atendimento. 
Profa Cerise, colocou para o Secretario de saúde de Firminópolis, sobre a 
estabilidade dos preceptores, para não desfazer as equipes de preceptorias, pois 
a prática já está bem estabelecida e os preceptores são servidores e já foram 
capacitados. 
A servidora Hullda disse que foi feito pedido para concentrar os estágios na 
central, mas a Dra. Viviane pediu para deslocar seu local de atuação. A secretaria 
vai tentar aglutinar os profissionais. 
 
Parte Vespertino- 
 
2-Planejamento: 
 



Prof. Lawrence fez a explanação inicial da programação vespertina e pediu para 
Profa. Cerise fazer uma síntese dos planejamentos dos anos anteriores. Falou da 
construção de casos clínicos com empenho dos supervisores e que já existe um 
instrumento para uniformizar a condução do caso clínico e avaliação. 
O cronograma já está equalizado com todos os cursos: julho terá férias em 2015, 
sendo preciso que os municípios avisem sobre as férias dos preceptores; 
Houve relato de toda documentação que garante a relação de estágio, 
Profa. Ida relata que irá encaminhar 3 alunos por mês, só no início do semestre 
que virão 2 alunos. 
Preocupação para Aurilandia que terá a possibilidade de iniciar ano que vem, 
pois medicina inicia 05 de janeiro, e só tem 1 médico, podendo ir somente pela 
manhã. 
Em seguida cada coordenador de estágios reuniu-se com os respectivos 
preceptores vinculados ao seu curso para finalizar a programação e 
planejamento. 
Tabela dos presentes: 
 

1 Raísa Elias Amorim Acad. Nutrição raissa-amorim@hotmail.com 
2 Renata Santos e Silva Acad. Nutrição rensantoss@gmail.com 
3 Patrícia Borges Botelho Coord. Est. Nutrição patriciaborges@ufg.br 
4 Márcia Maria de Souza Coord. Est. 

Enfermagem 
marcia.fen@gmail.com 

5 Phamera Ferreira Cunha Acad. Enfermagem phameraferreira@hotmail.com 
6 Alexandre V. S. Moraes Coord. Est. Medicina alevsmoraes@gmail.com 
7 Domingos Naves Precp. Medicina São 

Luis 
domingosnaves@gmail.com 

8 Clênio Heber Dias Precep. Odonto São 
Luis 

 

9 Roberta Lana Precep. Odonto São 
Luis 

roberta.lana@hotmail.com 

10 Gracielle Pires Precep. Enf. gracielle.pires@yahoo.com.br 
11 Waldimeire Gomes Freitas Precep. Enf. waldimeiregomes@hotmail.com 
12 João Carlos do Vale Precep. Enf. jcvalecosta@gmail.com 
13 Luciano Pereira e Silva Precep. Odonto. Firm lucianopereiraesilva@hotmail.com 
14 Fabiana de Melo Magalhães Precep. Enf. fabi-ana-mag@hotmail.com 
15 José Carlos Silvestre Portela Precep. Enf Jc.silvestreportela@hotmail.com 
16 Ivanor Luiz Rabelo Jr Precep. Odonto ivanorjr@hotmail.com 
17 Ida Helena  Professora Nutrição Idahelena_menezes@gmail.com 
18 Felipe Couto de Oliveira Preceptor Med. felippe7@msn.com 
19 José Nadir de Faria Secret. De saúde 

Firminopolis 
nadirfariadesenvolvimento@hotmail.com 

20 Hullda Cabral Feitosa Coord. Saúde Bucal 
Firminopolis 

fch-p@hotmail.com 

21 Bruna de O Tavares Preceptora-Nutrição 
Firminopolis 

brunanutri_@hotmail.com 

22 Viviane Silva Santos Coord. Atenção 
Básica Turvânia 

turvaniaab@gmail.com 

23 Marta Selma da Silveira Secretária Municipal 
de Saúde Turvânia 

smsturvania@gmail.com 

24 Ana Carla F. R. Azevedo Coord. De Educação 
em Saúde 

atencaobasicasemb@outlook.com 

25 Samara Lúcia de Gramond Precep.  Nutrição 
São Luis 

samara_nutri@hotmail.com 

26 Adriana Luz M. Sagno Precep. Nutrição 
São Luis 

adrianasagno@hotmail.com 

27 Roberta Pereira Nunes Marques Nutrição- Aurinlândia robertanunesmarques@hotmail.com 
28 Layza Maciel de Souza Enf.Aurilândia layzanovo@hotmail.com 
29 Cerise de Castro Campos Coord. Estágio –

Odontologia 
dra.cerise@gmail.com 

30 Mauro Machado do Prado Prof. Odontologia  
31 Lawrence G. Lopes Coordenação Geral 

de Estágios 
PROGRAD/UFG 

lawrence@ufg.br 

 


