
 

 

ATA DA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 
 

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, realizou-se, na Sala de Reuniões da Faculdade de 1 

Medicina, a 387ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina. A Presidente Prof.ª. 2 

Christiane Fernandes Ribeiro abriu os trabalhos às nove horas e trinta minutos, estando presentes como 3 

representantes dos Departamentos os seguintes Professores: Jocemir Ronaldo Lugon, MMC; José Genilson 4 

Alves Ribeiro, Rogério Luiz da Rocha Videira, MCG; Arnaldo Costa Bueno, MMI; Alair Augusto Sarmet M. D. 5 

dos Santos, Cristina Asvolinsque P. Fontes, MRD; Karin da Costa Calaza, GNE; Jorge Henrique Martins, MMO; 6 

Hélia Kawa, MEB; Sonia Maria Dantas Berger, MPS; Valéria de Queiroz Pagnin, MSM; Moema Guimarães 7 

Motta, Veronica Alcoforado de Miranda, MSS. Justificaram as ausências os representantes dos seguintes 8 

departamentos: Thaís Guaraná de Andrade, MMC; Ricardo Bassil Lasmar, MCG; Carlos Augusto Faria e Alan 9 

Costa Bueno, MMI, Eliane Pedra Dias, MPT; Suzete Araújo Oliveira Gomes e Selma Ribeiro de Paiva, GBG; 10 

Cláudia Lamarca Vitral e Andréia Regina de Souza Baptista, MIP; Jurandyr de Abreu Câmara Filho, MMO; Sandra 11 

Fonseca, MEB; na ocasião o Prof. Jorge Henrique Martins Manaia, MMO, pediu que se registrasse em ata que 12 

justificou sua ausência na reunião do mês de janeiro. Representando os discentes indicados pelo DABT: Larissa 13 

Wermelinger Sá, Maria Luiza Souza Pereira Duda, Caio Souza Bastos dos Prazeres, Laís Sandoval Loureiro, 14 

Gabriela Rodrigues de Morais. Como ouvinte estava presente o discente João Pedro Mendonça Dantas. A Prof.ª 15 

Christiane iniciou a reunião com a leitura e aprovação da 386ª que foi aprovada com pequenas correções de 16 

digitação e a justificativa do Prof. Jorge Henrique Martins Manaia já incluída na linha doze e treze desta ata. 17 

Passamos ao segundo item da pauta: VS de Psicologia Médica II. Trata-se de uma situação ocorrida na 18 

verificação suplementar – VS, de Psicologia Médica II com um aluno. Após conversar com este aluno e com a 19 

Prof.ª Valéria Pagnin, chefe do departamento de Psicologia e Saúde Mental, a Coordenação do Curso concluiu 20 

que este era um caso que não teria como ser decidido isoladamente. Assim, resolveu trazer o assunto ao 21 

Colegiado do Curso, com as presenças de ambos, professora e aluno, para assim decidir o que poderá ser feito. 22 

Após esses esclarecimentos, a Profª Christiane passou a palavra, primeiramente, à Profª Valéria. Essa, por sua 23 

vez, explicou o seguinte: dentre as avaliações da disciplina Psicologia Médica II, no segundo semestre de dois mil 24 

e dezoito, existiam a segunda verificação, a verificação de segunda chamada e a VS. Ressaltou ainda, que entre a 25 

segunda chamada e a verificação suplementar haveria um intervalo de uma semana.  Por fim, destacou que 26 

recebeu uma mensagem da representante de turma questionando sobre a possibilidade da VS  ser aplicada no 27 

mesmo dia da segunda chamada. Afinal, havia alunos que precisavam fazer VS e já estavam com viagens 28 

marcadas. Diante do pedido, a professora respondeu que se todos os alunos estivessem de acordo, ela 29 

concordaria que se fizesse a VS no mesmo dia da segunda chamada. Em resposta, a representante disse que 30 

todos estavam de acordo.  Frisa-se que entre os que fariam VS, três, estavam na situação de ter que realizar a 31 

segunda chamada e a VS no mesmo dia. Por conta disso, a Profª Valeria conversou com o professor responsável 32 

pela disciplina, que iria aplicar as provas, e informou a situação dos três alunos. E assim, no dia da prova, o 33 

professor chamou estes três alunos e perguntou se eles concordavam em fazer a VS e a segunda chamada no 34 

mesmo dia. Eles concordaram, mas ressaltaram que gostariam de realizar a vista de prova, após realizarem a 35 

segunda chamada, o que foi aceito e feito pelo professor. E assim, em seguida, foi aplicada a VS que transcorreu 36 

sem nenhum problema.  Dos três alunos um foi aprovado na segunda chamada e não foi a VS, os outros dois 37 

foram a VS, e, um deles não foi aprovado, que no caso exposto, é o João Pedro Mendonça Dantas. Por ter sido 38 

reprovado, ele procurou o departamento, pediu vista da VS e solicitou outra prova alegando que esta foi 39 

realizada no dia da segunda chamada. A professora, então, informou que as provas do semestre já tinham se 40 

encerrado. Assim, ele recorreu a Coordenação do Curso e se criou essa situação.  A Profª Christiane explicou que 41 

ele primeiro procurou a coordenação da Psicologia Médica II, depois o diretor do Instituto de Saúde Coletiva, 42 

Prof. Aluysio, e por fim, a procurou. Na ocasião da conversa com o aluno ela explicou que quando se cede a 43 
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certas questões dos discentes os professores acabam se colocando em situações difíceis, como por exemplo, 44 

não se respeitando as setenta e duas horas entre uma prova e outra.  Quando tudo vai bem ótimo, mas, quando 45 

alguma coisa sai errada, então, surgem as confusões.  Desse modo, a Profª Christiane achou melhor trazer o 46 

assunto para o Colegiado, pois, se por um lado a VS foi realizada num tempo que não é o estipulado pelo 47 

regulamento que requer as setenta e duas horas de intervalo, por outro lado, houve a questão de que todos os 48 

alunos concordaram que isso acontecesse, inclusive, o próprio João Pedro. Antes de o assunto ser debatido no 49 

colegiado, a professora passou a palavra para o aluno. Este realmente concordou que a VS fosse adiantada, 50 

confirmou que o professou conversou com os três que fariam segunda chamada e a VS. Disse que a princípio o 51 

professor não queria conceder a vista de prova da segunda chamada e por isso houve certa discussão mais 52 

acalorada, já que o professor alegou que poderia haver questões comuns à segunda chamada e à VS. Por fim, se 53 

chegou a um denominador comum e fizeram a segunda chamada. Após a realização, e, de se fazer a vista de 54 

prova, o aluno tentou dar uma revisada na disciplina, nos assuntos que surtiram dúvidas, durante a realização 55 

da segunda chamada, o que não foi permitido. Outro ponto em que se sentiu prejudicado foi quanto ao fato de 56 

que os alunos que fizeram somente a VS tiveram duas horas para realizar, enquanto, aos que tiveram de fazer as 57 

duas avaliações, foi concedido o mesmo tempo, ou seja, duas horas também. Por todos esses motivos ele se 58 

sentiu muito prejudicado. A Profª Valeria contra argumentou esclarecendo que os alunos que fizeram as duas 59 

provas tiveram um tempo extra, no entanto, não tiveram o mesmo tempo de quem fez somente a VS. A Profª 60 

Valéria também disse que a disciplina irá acatar a decisão do Colegiado no que for resolvido, porém, ela gostaria 61 

de deixar claro que a situação é incomoda, já que o que foi feito na verdade, foi um acordo entre todos, que 62 

partiu dos próprios discentes, e foi aceito justamente para não prejudicar alguns deles. Ambos os lados, 63 

entraram num acordo para que se fosse feito daquela forma.  O Prof. Alair, perguntou a professora se existia 64 

algum documento que respaldasse o que foi acordado.  A professora Valéria respondeu que possuía os diálogos 65 

trocados por celular via WhatsApp. Depois da exposição da professora e do aluno, a Profª. Christiane passou a 66 

palavra aos presentes para se pronunciarem. O Prof. Jorge Henrique Martins comentou ser essa uma situação 67 

recorrente: acordos entre professor e alunos. Entretanto, os professores têm que atentar ao que fala a 68 

legislação, porque é a lei que no final vai prevalecer. Ele como professor compreende, por ter tomado decisões 69 

que no final resultaram na mesma situação que se apresenta agora. Justamente, porque o regulamento diz uma 70 

coisa e “nós como professores damos um “jeitinho” para resolver a situação do aluno e depois nos vemos em 71 

uma situação em que vai valer o que está escrito no regulamento e não o acordo”. Afinal, sempre que a parte 72 

fraca da situação se sentir prejudicada ela vai procurar os seus direitos no regulamento e, para a lei, vale o que 73 

está no regulamentado e não o acordo. O discente Caio pediu para esclarecer o seguinte: que todos 74 

concordaram em fazer a segunda chamada e a VS no mesmo dia, porém, não nas condições em que elas foram 75 

aplicadas, porque existe uma diferença entre fazer as provas no mesmo dia  e fazer as duas provas 76 

simultaneamente e da forma como foi aplicada uma vez que quem precisou fazer as duas provas teve o mesmo 77 

tempo de quem fez somente uma das provas. A Profª Valéria pediu para que o aluno esclarecesse qual era sua 78 

real reivindicação. Se, seria o fato de não ter tido setenta e duas horas entre a segunda chamada e a VS ou se 79 

seria o fato de não ter havido tempo suficiente para realizá-las no dia em que foi aplicada. Caso contrário, iria 80 

pedir para cancelar a pauta.  A Profª Christiane pediu que se voltasse ao ponto da pauta que consistia em saber 81 

se o Colegiado do Curso daria ou não uma nova oportunidade ao aluno de fazer uma nova VS. Depois de várias 82 

argumentações a Profª Christiane colocou em votação se o aluno teria o direito de realizar uma nova VS. 83 

Concordaram sete professores mais o voto minerva da presidente do Colegiado somando oito votos e não 84 

concordaram sete professores, houve duas abstenções.  A Professora Valéria pediu que o Colegiado definisse a 85 

nova data, e se resolveu que a prova será realizada no dia dezoito de fevereiro, às onze horas, na sala do 86 

departamento. Será montada uma banca. O Prof. Alair pediu que se registrasse: Fica, terminantemente, 87 

proibido acordos entre professores e alunos sem a aprovação do  Colegiado do Curso, e, se houver, que haja 88 

ciência por escrito e assinatura de todas as partes. Pois, o que aconteceu é um assunto gravíssimo que não pode 89 

continuar acontecendo na Faculdade de Medicina da UFF. Pediu que a Profª Christiane leve o assunto para 90 

ciência do Colegiado de Unidade, que seja relatado o que aconteceu e o que foi decidido pelo Colegiado do 91 

Curso. Solicitou que se informe o que ele sugeriu sobre os acordos, que estes, sejam documentados e passe a 92 

ser uma norma institucional, para que fique tudo claro, pois, não se pode entrar em um jogo e depois mudar as 93 

regras.  Passamos ao terceiro item da pauta: Alunos cursando MICA I fora de pauta e Nota de MICA I por 94 

média do módulo.  Esse assunto foi solicitado pela Profª Cristina do MRD.  Ela começou esclarecendo que a 95 

disciplina de MICA I é composta de: Pediatria, Radiologia, Patologia, Genética, Farmacologia e MedLab. No final 96 



 

do semestre é feito uma média com as notas de cada um dos conteúdos  conforme a carga horária  e a presença 97 

do  aluno em cada um dos módulos. Mas, o quê os professores têm percebido, é que, têm alunos que não estão 98 

fazendo determinadas provas, uma vez que, eles  sabem que as notas vão dar a média  da disciplina MICA I  e 99 

que mesmo tirando nota baixa em determinado conteúdo ou mesmo não realizando a avaliação vão obter  100 

aprovação. Isso tem acontecido em determinados conteúdos, em particular na Farmacologia e na Genética, em 101 

que chegam a tirar zero e mesmo assim, são aprovados, o que tem incomodado muito aos professores, pois, 102 

tem ocorrido com muita frequência.  A professora Cristina sugeriu que fosse mantida a média seis nos módulos, 103 

já que é o que consta no regimento e proibir esse tipo de situação. Outro problema são os alunos fora de pauta, 104 

que significa aquele aluno que está cursando, mas, não está inscrito. Isso acontece, principalmente, nos casos 105 

dos transferidos ou dos repetentes, que para não se atrasar, seguem com o curso e comparecem para realizar 106 

somente a prova.  Todo esse problema se apresenta do quinto ao oitavo períodos, porque, para o curso de 107 

Medicina o módulo não existe devido à forma como o curso de está organizado. O segundo semestre de dois mil 108 

e dezoito foi o pior, pois em decorrência da greve, as presenças foram abonadas pela Reitoria. Assim, as faltas 109 

não entraram no cômputo final das notas, só entraram as provas, como consequência teve aluno que nem 110 

assistiu às aulas e foi aprovado.  Na Radiologia no intuito de coibir esse problema, será implantada uma 111 

metodologia ativa, forçando a presença do aluno.  A Profª Christiane na oportunidade comentou que se volta ao 112 

problema que é básico ao currículo já que são duas disciplinas gigantes. Pode se questionar, mas, as disciplinas 113 

são MICA – Medicina Integral da Criança e do Adolescente e MIAI - Medicina Integral do Adulto e do Idoso, o 114 

que faculta, o aluno passar com zero em algum conteúdo, o que incomoda muito. Por isso a primeira questão é; 115 

que todos os envolvidos devem levar a sério e participar da reestruturação do curso. Existem muitas coisas boas 116 

no currículo atual, mas, existem problemas como os dessas disciplinas gigantes que vão do quinto ao oitavo 117 

período que precisam de mudanças urgentes. No momento, a Coordenação acha pouco provável conseguir 118 

resolver o problema, já que a nota não é do conteúdo, a nota é da disciplina como um todo, apesar de estar 119 

errado. Outra questão são os discentes fora de pauta, também, decorrente do currículo da UFF que é 120 

incompatível com todos os outros cursos de medicina. Do contrário, não poderíamos receber nenhum aluno de 121 

outra instituição, senão no primeiro período. Aceitá-los fora de pauta foi uma forma de solucionar a situação, 122 

embora,  não seja ser o ideal.  A prova de transferência não é um desejo da Coordenação e sim uma imposição 123 

da Reitoria, para cobrir as vagas ociosas.  A Profª Karin comentou que até aonde entende do currículo ela o acha 124 

um currículo visionário, embora, concorde que seja difícil de implantar na prática, sobretudo, no que tange às 125 

integrações. Uma solução para ela seria que os professores dos módulos tivessem autonomia.  O Prof. Jocemir 126 

sugeriu uma nota mínima de quatro para os conteúdos dos módulos. O Prof. Jenilson propôs que professores 127 

dos módulos, conversem, até mesmo em prol da reforma curricular, e discutam um mecanismo para minimizar 128 

esse problema. Disse que tomará a iniciativa de juntar os professores dos três períodos e tentar solucionar a 129 

questão apresentada.  O Prof. Alair concordou com a proposta da Profª Karin de o Colegiado dar autonomia 130 

emergencial ao coordenador da  MICA I para que eles resolvam e tragam na próxima reunião do Colegiado. 131 

Passamos ao terceiro item da pauta; integralização com menos de seis anos. Pauta pedida pelo Diretório 132 

Acadêmico Barros Terra - DABT que foi representado no Colegiado pela discente Laís Sandoval. Ela começou 133 

colocando sobre tudo que foi discutido no Colegiado em relação à formação médica, sobre a importância das 134 

disciplinas e da idoneidade da formação médica, acrescentou que o que está acontecendo na UFF é muito grave 135 

e que não vê acontecer em outras universidades. Por isso trouxe a denuncia e quer saber como o Colegiado do 136 

Curso irá se portar diante do que vem acontecendo. Consiste na integralização de alunos antes de completarem 137 

seis anos de formação. Gostaria de saber se todos os professores têm conhecimento dessa situação. Denunciou 138 

que recentemente, uma aluna integralizou seu currículo, na primeira semana de fevereiro sendo que a turma de 139 

que participa integralizará em junho. Por isso o DABT quer denunciar que a aluna integralizou o currículo com 140 

mais de cinco meses de adiantamento. O que significa que a mesma precisaria ter cumprido cinquenta e quatro 141 

horas semanais de estágio, sendo que pela lei dos estágios, na qual, os internatos estão submetidos são 142 

permitidas no máximo quarenta horas. O questionamento que o DABT trás é o seguinte: como que essa aluna 143 

conseguiu integralizar o currículo? Como a Universidade aceitou essa carga horária já que está contra o 144 

regulamento? Por que, que isso se repete na Universidade? Houve também outra aluna que integralizou o 145 

currículo sendo que esta passou em um concurso público. Todos sabem que se pode adiantar até seis semanas 146 

da data de colação de grau para que se possa assumir em um concurso público, mas, considerando que essa 147 

turma irá integralizar em junho, e, para aqueles alunos que não tiraram férias em abril, seis semanas seriam em 148 

março e não na primeira semana de fevereiro. Novamente o DABT quer entender como que essas duas alunas 149 



 

conseguiram a integralização do currículo em cinco anos e meio, já que foi isso que aconteceu. Acrescentou ser 150 

muito grave, porque, os alunos não estão só sendo mal formados porque têm tirado zero em Farmacologia, 151 

estão sendo mal formados porque estão se graduando com cinco anos e meio de formação. Diante do exposto o 152 

DABT levanta várias questões em relação ao assunto. Primeiro o internato que está extremamente sucateado e 153 

precário, não está de acordo com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN. Acrescentou que, se o MEC 154 

viesse fazer uma visita na UFF a colação de grau seria adiada. Como exemplo, Laís gostaria de citar a própria 155 

turma que deveria ser a primeira turma a ter internato em Medicina de Urgência e Emergência, e a ter internato 156 

em Atenção Primária e em Saúde Mental, obrigatoriamente, e não tiveram e não se vê movimento da 157 

Coordenação do Curso e da Universidade em prol de fazer acontecer. Os internatos eletivos continuam com 158 

cargas horárias mínimas e irrisórias, não cumprem o básico que deveria ser de cento e trinta e cinco horas 159 

mensais. Sendo essa a última etapa da formação do aluno em que ainda se pode errar porque se está sob a 160 

supervisão dos professores, e particularmente falando, sobre seu próprio internato, disse ter adquirido muita 161 

confiança no pouco que pode aproveitar, mas, acrescentou que lamenta que muitas vezes verificou a falta de 162 

responsabilidade da Universidade com a formação dos aluno, a falta de responsabilidade do Colegiado do Curso, 163 

da Coordenação do Curso, principalmente, da Coordenação de Internato para com os dois últimos anos da 164 

graduação. Somando a isso, alunos integralizando currículo com menos de seis anos de formação o que é 165 

inadmissível. Acrescentou que vários alunos já fizeram denuncias ao Ministério Publico porque se trata de uma 166 

atitude criminosa e isso não pode continuar a acontecer. O DABT que saber como o Colegiado do Curso vai se 167 

portar diante dessa denuncia e de todas as denuncias que já trouxeram repetidas vezes sobre a situação 168 

precária do internato. Quer saber quem assinou a integralização das duas alunas? A Profª Christiane comentou 169 

que a Profª Regina atual coordenadora do internato a procurou para informar sobre o caso da aluna que queria 170 

integralizar. Em resposta a Profª Christiane disse que iria se informar junto a Suzette na PROGRAD e a 171 

integralização da aluna respeitou o inteiramente o que PROGRAD sinalizou. Quanto à outra aluna a professora 172 

disse desconhecer e pediu que o nome fosse informado para que se pudesse esclarecer.  Com relação ao 173 

internato admitiu que existem inúmeros problemas a resolver. O maior de todos se relaciona ao próprio 174 

Hospital Universitário Antonio Pedro. Disse que conhece a realidade, pois, o seu filho teve sua formação em 175 

Medicina na UFF e ela sabe de todos os problemas enfrentados. O que se tem feito é discutir com os diversos 176 

professores responsáveis pelos internatos. A Coordenação do Curso tem conhecimento do que vem 177 

acontecendo e sabe da questão da Urgência e Emergência que é imprescindível, sabe dos problemas dos alunos 178 

que passam pelo curso e não sabem o que é uma reanimação CardioPulmonar. Tudo é do conhecimento da 179 

Coordenação do Curso e não é realidade de que essa não se preocupa.  Destacou que o Coordenador não pode 180 

realizar tudo sozinho, já que depende de todos os envolvidos, uma vez que, não existe o trabalho de um só. É 181 

óbvio, que não gostaria de se ter um curso com deficiências. A discente Laís confirmou que foram duas alunas 182 

que integralizaram e de qualquer forma se deve ter um olhar criterioso. E pergunta: por que, os alunos estão se 183 

formado com seis meses de antecedência? Como as alunas conseguiram comprovar as cargas horárias? Pois, 184 

teriam que realizar uma carga horária maior do que é permitido. Sobre a Coordenação do Internato na opinião 185 

dela o que falta é uma coordenação eficiente, pois, apesar das deficiências, o HUAP tem muito a oferecer. Falta 186 

é a cobrança eficiente da Coordenação do Internato, que obrigue que os alunos de fato participem e cumpram a 187 

carga horária. Dentre os Hospitais Universitários como o do Fundão e o da UNIRIO o HUAP ainda é o melhor. Ela 188 

se sente envergonhada, se tiver que comentar o que acontece na UFF, porque estes hospitais estão muito 189 

inferiores ao HUAP. Para a aluna o que vem ocorrendo não se justifica.  Sabe que existe a coordenação do 190 

internato e o regimento do internato e que na última Conferencia Curricular os envolvidos com o internato 191 

debateram sobre o assunto. Na Conferencia constava o pedido da formação de uma coordenação de internato 192 

de fato eficiente, onde devam constar um coordenador de internato, um coordenador de cada internato 193 

obrigatório e  representante dos estudantes que estejam realizando o internato obrigatório e um estudante dos 194 

que irão começar o internato. Lamenta que o curso de medicina não ofereça, nem garanta a formação em 195 

Reanimação Cardiopulmonar. Ainda sobre a coordenação dos internatos, na pessoa da Profª Regina Granato, a 196 

aluna se queixa de varias informações divergentes para cada turma que inicia os internatos. Questiona também 197 

o porquê, que os alunos começam com o internato eletivo antes do obrigatório. Porque que para umas turmas 198 

são liberadas determinadas especialidades eletivas e para outras turmas não. Isso porque não existe um 199 

regulamento. O mesmo no que se refere às férias. Para uma turma é dito que podem ser tiradas entre o 200 

obrigatório e o eletivo, para outras a professora informa somente quando terminar o obrigatório. Com isso a 201 

aluna diz que não existe de fato uma coordenação que informe qual é a carga horária e, que a mesma não está 202 



 

sendo cumprida. Acrescenta que alguém está assinando um documento falso. Já que uma aluna integralizou o 203 

currículo antes do tempo, e que isso têm acontecido repetidas vezes na universidade. Por fim, concluiu que, 204 

como aluna, se sente prejudicada. Como nessa reunião se pautou todo o tempo sobre honestidade, idoneidade. 205 

A aluna pergunta: O que está acontecendo na instituição que está permitindo que os alunos obtenham seus 206 

diplomas antes do tempo legal? O  Prof. Alair observou que a fala da aluna teve dois assuntos diversos. Um 207 

tratava da denuncia da integralização antecipada de duas alunas, o outro assunto tratava do internato que não 208 

está bom, portanto, são dois assuntos distintos. Sobre a integralização a Profª Christiane já apresentou que o 209 

assunto foi levado a PROGRAD e tem documentação que justifica a integralização. Agora também é verdade que 210 

estamos com problemas no hospital e mesmo assim o HUAP continua sendo o melhor dos hospitais 211 

universitários. No entanto, quando no Internato de Radiologia, por exemplo, a Profª Cristina exigiu que o 212 

internato tivesse oito turnos por semana não houve nenhuma procura dos alunos. Portanto, existe o outro lado, 213 

e talvez isso explique várias dificuldades apontadas nesse Colegiado. Acrescentando que o internato é maleável. 214 

Mas, pelo que foi entendido nessa reunião foi que primeiro o DABT faz a denuncia da colação antecipada de 215 

duas alunas em menos de seis anos. Sobre esse aspecto o professor não acha correto que se procure o 216 

Ministério Público antes de se trazer o assunto para o Colegiado. E acrescentou que ninguém está se eximindo 217 

das responsabilidades. E não concorda que a UFF está sendo irresponsável e não concorda que alunos tenham 218 

procurado o Ministério Público para denunciar a faculdade. Ele considera essa atitude muito grave e pergunta 219 

onde está o respeito, a interação docente-discente. Antes de levar ao Ministério Público, o assunto deveria ser 220 

trazido à Coordenação do Curso, ao Colegiado do Curso e ao Colegiado da Unidade, ao Diretor da Faculdade, ao 221 

Pró-Reitor de Graduação, ao Reitor, se ao final não houvesse nenhuma atitude por parte da universidade então 222 

se justificaria a procura ao Ministério Público. O que houve foi uma inversão total de valores. A representante 223 

do DABT, Laís alegou que como o processo de colação de grau é público, muitos alunos tiveram acesso, e por 224 

isso a procuraram. Resolveram fazer a denuncia sob orientação jurídica. A discente Maria Luiza pediu para 225 

deixar claro que não foi o DABT que fez a denuncia no Ministério Público e a entidade não tem como inibir ou 226 

coibir que os alunos o façam, pois, têm direitos como cidadãos. Porém, o Prof. Alair alertou que o DABT teria o 227 

direito e do dever de alertar quanto à atitude. Profª Christiane se comprometeu que na próxima reunião do 228 

Colegiado serão apresentados os processos que deram origem a colação das alunas para que todos tomem 229 

conhecimento do que aconteceu.  Profª Graça fez a seguinte observação que existe certa confusão entre a 230 

integralização com a colação de grau. Porque na medicina geralmente se consegue que a colação seja 231 

antecipada o que não significa que o aluno deixou de integralizar o currículo. A colação antecipada acontece 232 

quando o aluno precisa do diploma para retirar o CRM, inclusive para cumprir a residência médica. A questão da 233 

integralização é integralizar com carga horária, notas e frequência. Existem inclusive questões especiais quando 234 

o aluno faz concurso público, porém, não com seis meses de antecedência. A discente Laís informou que antes 235 

de o DABT trazer a denuncia foi estudado o estatuto do regimento do internato da UFF e todas as outras 236 

informações pertinentes.  Mas, pelo que o DABT concluiu foi que a aluna teve sua carga horária integralizada, 237 

colou grau e retirou o CRM muito antes do tempo previsto com menos de seis anos de curso. Para justificar por 238 

que trouxe as denuncias do internato decorre de que muitos  alegam o fato de o internato estar precário, que 239 

tem internatos com atividades de duas horas semanais, que cursam dois internatos concomitantemente e com 240 

isso o aluno consegue integralizar antes do tempo. Por isso a instituição não pode permitir que um erro 241 

justifique o outro erro, que o aluno cole grau antes do tempo porque está realizando dois internatos ao mesmo 242 

tempo. Porque assim a instituição está permitindo os dois erros. Por esse motivo não acha que são pautas que 243 

não se correlacionem, na verdade e justamente por isso que trouxe essa questão do internato. A Profª 244 

Christiane alegou que desconhece o fato de os alunos realizarem internatos concomitantes e que muitas coisas 245 

são ditas sem apurar realmente o que acontece. A Profª Cristina do MDR fez o comentário de que era o 246 

momento de começar a conversar com os coordenadores dos internatos tanto os dos eletivos como os dos 247 

obrigatórios e comentar o que ocorre. Já que realmente têm professores que são coniventes com os alunos 248 

assinando presenças quando o aluno não compareceu e isso cabe ao coordenador do internato  eletivo ficar 249 

atento a esses deslizes. A Profª Veronica do MSS fez a seguinte observação que é preciso urgentemente 250 

observar o que a aluna denunciou sobre os internatos.  Pois, no bojo da fala da aluna, ela quis dizer que a UFF 251 

descumpre as DCN implantadas em dois mil e quatorze com data finda em dois mil e dezoito e a faculdade 252 

passou direto não levou adiante a questão. Esse descumprimento diz que se formos visitados pelo MEC visita 253 

esta que está para acontecer a algum tempo a faculdade será penalizada. Na UFRJ de onde veio, em dois mil e 254 

quatorze foi feita a discussão e em dois mil e dezessete já estava implantado. É preciso que não se postergue 255 



 

essa questão, pois o assunto internato precisa ser resolvido. Profª Christiane alegou que o assunto do internato 256 

deverá ser tratado no Núcleo Docente Estruturante – NDE. A discente Laís finalizando disse que trouxe as várias 257 

denuncias pelo DABT e acabou se sentindo ridicularizada por que a Coordenação do Curso achou que são 258 

denuncias falsas.  Pediu que de fato a Coordenação do Curso buscasse o que está acontecendo. Profª Christiane 259 

disse que com relação à integralização levará os fatos na próxima reunião. Com relação ao Internato pediu que 260 

as denúncias viessem nominais. Laís frisou que não se trata de quem está fazendo ou não o internato 261 

concomitantemente, a questão é a instituição permitir que um internato ocorra por duas horas semanais 262 

quando o correto são trinta horas semanais. E se os alunos agem assim é porque a instituição permite e esse é o 263 

cerne da questão. E aconselhou aos presentes a dar uma lida no último documento da Conferencia Curricular na 264 

parte que trata dos internatos. Lá está bem descrito todas as propostas que trouxeram os alunos, os professores 265 

e o DABT. Gostaria inclusive que fosse lida na próxima reunião do Colegiado do Curso e a partir dele tomar 266 

decisões. Pois, considera urgente que se discuta a Coordenação do Internato.  O Prof. Alair disse que se trata de 267 

uma questão de ordem. Conforme já foi discutido o assunto passará primeiro pelo NDE e depois de discutido 268 

seja apresentado no Colegiado do Curso para conhecimento do mesmo. Nada mais havendo a tratar, a 269 

Presidente encerrou a reunião e mandou que se lavrasse a ata, a qual, depois de lida e aprovada vai, pela 270 

mesma assinada.                                 271 

 272 
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