
 

 

 

ATA DA 301ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

 

Ao segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, realizou-se, via Google Meet, em vídeo 1 

conferência, a 301ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina. Profª. 2 

Claudete Aparecida Araújo Cardoso, coordenadora do Curso e Arnaldo Costa Bueno, vice-3 

coordenador, abriram os trabalhos às quinze horas, estando on-line os seguintes professores e alunos 4 

registrados na medida em que foram comparecendo na “live”: Alair Sarmet dos Santos, MRD; Albino 5 

Fonseca Jr, MMO; Adriana Pittella Sudré, MIP; Raiane Cardoso Chamon, MPT;  Carlos Augusto Faria,  6 

MMI; Sandra Costa Fonseca, MEB; Valéria de Queiroz Pagnin, Cristine Fares Maia, MSM, Ana 7 

Carolina dos Santos Monteiro, GIM; Sonia Maria Dantas Berger,  MPS; Anna Alice Amorim Mendes, 8 

MSS; Elizabeth Giestal de Araujo, GNE; Helena de Souza Pereira, GCM; Tania Gouvea Thomaz, MFL; 9 

Sandra Maria Barbosa Durães, MMC; Marcia Rodrigues Amorim, GBG;   Carolina Soares Cardoso, José 10 

Augusto Antonio Alves, Julia Stein Saleme, Luiza Magalhães de Assis, Marcella Fischer Nunes, Rachel 11 

Barcelos Gallas, Luiza Bazin de Oliveira, representantes do Diretório Acadêmico Barros Terra 12 

(DABT). Participaram como convidados: chefes de Departamentos, membros do NDE, além dos 13 

Coordenadores de período e Internato. Justificou a ausência o Prof. Alexandre Fernandes. Foi solicitado 14 

pela presidente da reunião que se desse início à gravação da mesma apenas para fins de transcrição da ata. 15 

Pauta única: Discutir sobre a continuidade das atividades presenciais no HUAP de acordo com o 16 

novo ofício da superintendência do hospital, a ser liberado em 31/01/2022. Profª Claudete informou 17 

que encaminhou a publicação de relatório do Grupo de Trabalho COVID 19. E fez um pequeno resumo 18 

do que foi abordado no documento de três páginas que foi solicitado pelo Prof. André Ricardo, que 19 

participa do GT COVID-19, para que fosse divulgado, considerando a situação atual da pandemia no país 20 

que requer bastante atenção ainda. Porém, versa sobre o plano de contingência individualizado de cada 21 

serviço. Em relação ao primeiro semestre dois mil e vinte dois não existe ainda possibilidade de 22 
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definição, pois se trata de uma situação muito dinâmica, o que de certa forma acaba sendo um benefício, 23 

pois, haverá um intervalo de férias até meados de março. O GT COVID-19 está bem atento e pretende 24 

apresentar relatórios quinzenais para que se possa respaldar junto à comunidade acadêmica. Profª Adriana 25 

Pittella acrescentou sobre o que disse a Profª Claudete se sentir otimista quanto ao retorno presencial.  De 26 

que tem uma professora pertencente ao seu Departamento de Microbiologia e Parasitologia – MIP que faz 27 

parte do GT COVID-19, esta comentou que na última reunião do GT estão  pensando em um cenário 28 

presencial para o próximo semestre.  Diante do exposto, solicitou que o departamento pensasse no retorno 29 

presencial e se preparasse, para não serem pegos de surpresa. Profª Claudete registrou que o terceiro 30 

ofício que foi publicado no dia primeiro de fevereiro a colocação é semelhante aos anteriores no sentido 31 

de manter as atividades dos ambulatórios, o que será mantido por mais dez dias, praticamente já no final 32 

do período. Após todos os comentários a professora colocou em votação pela manutenção das 33 

Atividades Práticas no HUAP conforme semanas anteriores. Sendo aprovada a decisão por 34 

unanimidade, por vinte e dois votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 35 

reunião e mandou que se lavrasse a ata, a qual, depois de lida e aprovada vai, pela mesma assinada.   36 
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