
 

 

ATA DA 402ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

 

 Ao décimo quinto dia do mês de julho de dois mil e vinte, realizou-se, via Google Meet, em 1 

videoconferência, a 402ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina. Profª. 2 

Christiane F. Ribeiro, coordenadora de curso, abriu os trabalhos às quinze horas e trinta minutos, estando 3 

on line os seguintes professores e alunos registrados à medida em que foram comparecendo a “live”:  4 

Professores: Albino Junior, Elizabeth Giestal de Araujo, Rogério Videira,  Andrea Regina de Souza Baptista, 5 

Alan Vieira, Genilson Ribeiro, Claudete Aparecida Araujo Cardoso,Christiane Bretas Vieira Scaramello,  6 

Carlos Augusto Faria,  Ana Lucia Pantaleão, Luciana Pantaleão,  Tania Gouvea Thomaz,  Claudia Lamarca 7 

Vitral,  Sandra Costa Fonseca,  Alair Augusto Sarmet M. Dantas dos Santos,  Suzete Araujo Oliveira,  Anna 8 

Alice Mendes Schroeder,  Sonia Maria Dantas Berger,  Veronica Alcoforado,  José Paravidino,  Eduardo 9 

Nani,  Maria Auxiliadora Saad,   Cristina Asvolinsque Pantaleão Fontes,  Valéria Pagnin,  Cristine Fares Maia,  10 

Graça Helena Canto. Representando os alunos no DABT: Luiz Guilherme Diniz, Bernardo Vicari Do Valle, 11 

Ana Carolina Monteiro, Marina Mansur Retamero, Robinson Simões Junior, Helena de Souza Pereira, 12 

Roberta Freitas Momenté, Caio Souza Bastos dos Prazeres, Ana Sofia Souza Ribeiro, Clara Adarme Davoli de 13 

Oliveira,Thiago Duque Pinheiro. Durante esta “live” participaram em torno de sessenta e seis membros 14 

entre alunos e professores. Profª Christiane fez um pequeno resumo sobre o que vem acontecendo para 15 

que se torne possível o plano detalhado de retorno das atividades práticas dos alunos da turma 115. Foram 16 

realizadas várias discussões com a PROGRAD, com a direção do Hospital Universitário Antonio Pedro – 17 

HUAP e com os Coordenadores dos Internatos Obrigatórios. Dessas reuniões foi resolvido, para acontecer o 18 

retorno dos alunos, o seguinte: Todos os planos de internato tiveram que se adequar as áreas 19 

determinadas pelo HUAP, que definiu quais as áreas podem ser lotadas e a quantidades de alunos possíveis 20 

que podem ocupar. Outra questão, que foi  formalizada pela PROGRAD, foi o detalhamento de como será o 21 

retorno dos alunos. As atribuições da instituição de ensino e das instituições concedentes como o 22 

Getulinho para o campo prático da Pediatria e o Hospital Alzira Reis para o campo prático da Obstetrícia. 23 

Definiu que, além do termo de compromisso, os alunos assinarão um termo de responsabilidade. 24 

Concomitantemente, foi fechado o assunto de como será realizado o treinamento sobre a utilização dos 25 

EPIs - Equipamento de Proteção Individual e outros detalhes sobre a higienização dos alunos.  Com relação 26 

ao teste, dos alunos, para o COVID 19, antes da retomada as atividades. A Reitoria informou que não faz 27 

sentido testar os alunos e foi endossando pelo jurídico. Pois, quem estiver com sintomas da doença nem 28 

poderá retornar. O teste poderá ser oferecido, porém não será obrigatório.  Prof. Alan Vieira enfatizou que 29 

os alunos só retornarão debaixo de total segurança. Esta é uma preocupação do HUAP e dos preceptores. 30 

Passado esses pontos, a Profª Christiane abriu o “chat” para a manifestação dos coordenadores de 31 

internatos que estivessem presentes na “live”, para comentar sobre o plano de retorno. Profª Claudete, 32 

preceptora do Internato Obrigatório da Pediatria, pediu a palavra. Ela estava em dúvida sobre a carga 33 

horária que os alunos deveriam cumprir. Pois, em uma reunião ela ouviu o assunto sobre a redução da 34 

carga horária o que não ficou claro para ela, uma vez que, fez uma programação em conjunto com os  35 

outros professores da pediatria levando em consideração as sete semanas que os alunos ainda deveriam 36 

cumprir. Profª Christiane esclareceu que é possível reduzir a carga horária das atividades práticas. Houve 37 

uma publicação sobre o assunto. Pois, o calendário proposto tem um prazo para terminar e como a 38 
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Medicina ainda não retomou a atividades o prazo está correndo. No entanto, o principal agora é retomar 39 

as atividades com segurança para todos, pois o prazo poderá ser negociado com a Reitoria, já que a 40 

Medicina, no seu internato, não segue o calendário acadêmico semestral. Com a Clínica Médica, ocorreu 41 

diferente, pois, com a adequação aos ambientes do HUAP, houve a necessidade redução da carga horária.  42 

Após, alguns esclarecimentos realizados pelo Prof. Nani,  sobre como estão as enfermarias e ambulatórios 43 

do HUAP, com a elevação do atendimento de pacientes contaminados pelo Covid 19,  Profª Christiane 44 

informou que a decisão da retomada das atividades práticas, pelos alunos da turma cento e quinze,ainda 45 

terá que passar pela aprovação do Colegiado da Faculdade. Passamos para o segundo item da pauta. 46 

Discutir calendário de retorno das aulas enviado pela PROGRAD. A PROGRAD fez uma proposta de 47 

calendário para retomada das aulas. No entanto, o calendário da Medicina ainda está em aberto para 48 

decisão. Conforme, orientação da PROGRAD, hoje seria o último dia para a Coordenação encaminhar 49 

propostas de datas.  Profª Sandra Fonseca comentou que recebeu com surpresa a proposta do calendário 50 

com dois semestres condensados e com cada semestre reduzidos a três meses de duração  sem prever 51 

atividades presenciais. Frisou que não será possível oferecer alguma qualidade de ensino com essa 52 

proposta. Mais absurdo ainda ter que responder sem ser discutido o assunto com os professores 53 

envolvidos. Profª Christiane informou que recebeu um e-mail, sem ter sido informada do assunto 54 

previamente. Por isso, está trazendo para discussão hoje e ouvir propostas possíveis, porque precisava 55 

apresentar uma resposta à PROGRAD. Após, as argumentações foi colocada em votação a seguinte 56 

resposta: O Colegiado solicita mais tempo para propor um calendário, considerando as características do 57 

curso de Medicina. Solicitando, assim, mais duas semanas para enviar proposta de calendário. Vinte e oito 58 

membros votantes concordaram com a resposta sendo, portanto, aprovado por unanimidade. Passamos ao 59 

terceiro item da pauta: Deliberar sobre a utilização de carga horária de plantão realizado fora do HUAP 60 

como carga horária de internato obrigatório. Esse item foi proposto pela Profª Maria Auxiliadora, 61 

preceptora do Internato Médico de Clínica Médica. Com as adequações que foram necessárias para a 62 

realização das práticas do internato de clínica médica no HUAP, houve redução da carga horária prática do 63 

internato obrigatório. Como muitos alunos realizam plantões fora do HUAP e como continuam  realizando 64 

a professora propôs como alternativa aproveitar essas cargas horárias como parte prática do internato 65 

obrigatório da Clínica Médica, mediante, a situação em que se encontra o setor de emergência do HUAP.  66 

Profª Christiane colocou em votação a seguinte proposta: Deliberar sobre a utilização da carga horária de 67 

plantões dos estágios não obrigatórios como CH do internato obrigatório em regime de excepcionalidade 68 

para a turma cento e quinze.  Foi aprovado por unanimidade com vinte e seis votantes. Passamos ao 69 

quarto e último item da pauta. Continuidade das medidas de retorno da turma cento e quinze e para as 70 

turmas posteriores. Este item foi solicitado pelo Diretório Acadêmico Barros Terra. Trata da leitura de uma 71 

carta da turma duzentos e quinze, em que solicitam a continuidade das medidas de retorno para turma 72 

cento e quinze, para a turma duzentos e quinze e as turmas seguintes. A turma tem ciência do que está em 73 

andamento para que as atividades de retorno as aulas, mas, sentiram necessidade de se posicionar. Assim, 74 

a representante do DABT procedeu à leitura da carta. Ao final da leitura, Profª Christiane deu por 75 

encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião e mandou que se 76 

lavrasse a ata, a qual, depois de lida e aprovada vai, pela mesma assinada. 77 

 78 

 79 


