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COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

ATA DA 417ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA
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Ao vigésimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte um, realizou-se, via Google Meet, em
vídeo conferência, a 417ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em
Medicina. Profª. Claudete Aparecida Araújo Cardoso, coordenadora do Curso e Arnaldo
Costa Bueno, vice-coordenador, abriram os trabalhos às quinze horas e onze minutos, estando
online os seguintes professores e alunos registrados na medida em que foram comparecendo na
“live”: Professores: Anna Alice Mendes Schroeder, MSS; Alair Sarmet Santos e Cristina
Asvolinsque Pantaleão Fontes, MRD; Valéria de Queiroz Pagnin, MSM; Sonia Maria Dantas
Berger, MPS; Sandra Costa Fonseca, MEB; Luciana Souza de Paiva, GIM; Albino Fonseca
Junior, MMO; Raiane Cardoso Chamon e Graça Helena Maia do Canto Teixeira, MPT; Sandra
Durães, MMC; Alan Araujo Vieira, MMI; Márcia Rodrigues Amorim dos Santos, GBG,
Christianne Bretas Vieira Scaramello, MFL; Helena de Sousa Pereira, GCM; Claudia Maria
Antunes Uchoa, MIP; Claudio Alberto Serfaty, GNE. Professores convidados: Marco Aurélio
Pereira Sampaio e Roberto Godofredo Fabri Ferreira, ambos do Departamento de Morfologia MMO. Representando os alunos pelos DABT: Ana Luiza Ferreira Przibilsk, Augusto Alves,
Luiza Magalhães de Assis, Tauane Pereira Nunes e Carolina Soares Cardoso. Profª Claudete
solicitou ao Prof. Arnaldo que projetasse a pauta do dia para começar a reunião e solicitou que
iniciasse a gravação. Comentou, ainda, que alguns pontos já foram discutidos na reunião do
Núcleo Docente Estruturante – NDE. Passamos ao primeiro item: Aprovação da Ata da 416ª
Reunião Ordinária, ocorrida no mês de setembro. Logo em seguida submeteu o segundo
item: Aprovação da Ata da 296º Reunião Extraordinária, ocorrida em vinte e sete de
setembro. Ambas as atas foram aprovadas por vinte e dois votos, sendo que a Profª Raiane não
votou na extraordinária por se encontrar de férias na ocasião. Passamos ao terceiro item:
Apresentação da Nova Coordenação do Curso. Profª Claudete e Prof. Arnaldo agradeceram
a todos os professores o apoio recebido nas eleições, se colocaram à disposição e solicitaram a
colaboração de todos nessa jornada. Salientaram, ainda, que estão pretendendo conversar em
separado com todos os chefes de departamentos nas próximas semanas, que estão se
organizando para isso. Passamos ao item quatro: Comunicar sobre o Departamento de
Psiquiatria e Saúde Mental que pertence à Faculdade de Medicina. Profª Claudete deu as
boas-vindas à Profª Valéria Pagnin, ao Prof. Daniel Pagnin e a todos do grupo do respectivo
departamento, que antes pertencia ao Instituto de Saúde Coletiva e agora passou a pertencer ao
quadro de departamentos da Faculdade de Medicina. Passamos ao item cinco: Deliberar
sobre o retorno presencial da Morfologia III e Anatomia III. A Profª Claudete agradeceu a
disponibilidade dos professores, que desde a semana anterior se prontificaram a participar da
reunião do NDE para apresentar como será o retorno presencial da Morfologia e Anatomia III.
Logo em seguida, passou a palavra aos Professores Marco Aurélio P. Sampaio e Roberto Fabri,
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os quais realizaram uma breve apresentação aos membros do colegiado. Ressalta-se que o Prof.
Marco Aurélio esclareceu que foi preparado um retorno presencial parcial, pois, não se pode no
momento voltar de forma plena. Afinal, ainda existe a limitação de espaço físico e do
quantitativo de alunos em sala. Além disso, segundo ele, foi feito um plano de contingências,
que foi aprovado pelo grupo de trabalho do COVID-19, no Biomédico. Dessa forma, o objetivo
é continuar com as aulas teóricas e práticas de forma remota, sendo acrescentadas aulas
presenciais para os alunos que não tiveram contato com as peças anatômicas. Foram elaboradas
três disciplinas optativas para Anatomia III, Morfologia II e III, que serão oferecidas em
horários alternativos e de acordo com as disponibilidades de horário que existirão. Frisou-se,
ainda, que aguardam os reparos no sistema de exaustão, isto é, a troca dos exautores do
Anatômico no Valonguinho. Em seguida passou a palavra ao Prof. Roberto Fabri, o qual
esclareceu algumas questões referentes aos alunos que já cursaram as disciplinas de Anatomia
III e Morfologia III e que ficaram com as pendências de notas práticas. Destacou que foram
realizadas diversas reuniões para tratar do respectivo assunto. Ele informou que na ocasião o
departamento havia construído uma planilha de aulas práticas remotas que foram oferecidas
para todas as disciplinas que foram aprovadas, com exceção da Anatomia III e Morfologia III.
E em uma reunião com o Reitor e com a Pró-reitora e chegou-se à conclusão de que seria
adequado aprovar os alunos com as notas teóricas e começar nesse semestre de 2021.2 com a
tentativa retomar as aulas práticas. Para os alunos que já cursaram as disciplinas, serão
oferecidas por alguns semestres seguidos as disciplinas optativas de práticas, para aqueles que
se interessarem. Para os que não quiserem fazer as disciplinas optativas, pelo menos não serão
prejudicados sem o lançamento de suas notas. Essa proposta foi feita ao Reitor, pois, caso
contrário será muito difícil repor as práticas para todos os alunos que já fizeram a parte teórica
das disciplinas. Primeiro porque não tem peças anatômicas suficientes para todos os alunos e
depois, não existe no momento espaço físico adequado. Foi acordado dessa forma; sendo assim,
trouxeram a proposta para que o Colegiado analise e vote. Com relação às aulas práticas,
propriamente ditas, existe a dificuldade de falta de espaço e de falta de peças para todos os
alunos, por isso cada turma será dividida em quatro subgrupos. As práticas serão nos horários
regulares de quarta-feira. Dessa forma, em uma quarta, será ministrada aula de uma hora e meia
para turma A e outra uma hora e meia para turma B. Na quarta-feira seguinte, uma hora e meia
para as turmas C e D, respectivamente. Essa é a maneira mais segura para se voltar nesse
momento, sendo, ainda, observados todos os demais protocolos de segurança como o uso de
máscaras e todas as outras formas de proteção contra a COVID-19. Os alunos que não quiserem
voltar às práticas poderão fazer as optativas mais tarde, pois essas serão oferecidas por alguns
semestres até que todos os alunos tenham tido a oportunidade de cursar as disciplinas. Serão
disponibilizados também vídeo-aulas das peças para os alunos, através de vídeos curtos, com os
quais os alunos poderão realizar os seus estudos até pelo celular. O Prof. Roberto Fabri deu
uma mostra de como são os vídeos e como os alunos poderão estudar. Destacou que os
professores sempre estarão dispostos a retirar as dúvidas. Profª Claudete esclareceu que essas
aulas práticas serão oferecidas a todos os alunos, porém não serão obrigatórias. Prof. Alair
parabenizou a iniciativa e ofereceu uma integração do Departamento de Radiologia com a
Anatomia para desenvolver um trabalho conjunto. A discente Ana Luiza questionou como
ficará a nota teórica da Anatomia III e Morfologia III dos alunos que já fizeram as disciplinas
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que serão lançadas nos históricos. O Prof. Roberto respondeu que dependerá da decisão do
Colegiado do Curso sobre o que foi conversado com o Reitor. Após várias discussões e
esclarecimentos, foi proposto: A aprovação das atividades remotas de Anatomia III e
Morfologia III já realizadas. Foi aprovado por vinte um votos a favor, e três contra. Ficou
decidido que as notas já realizadas serão aproveitadas e os alunos terão as disciplinas optativas
para realizar as práticas quando quiserem e puderem. E os professores se colocaram à
disposição para fazer as adaptações que se fizerem necessárias e oportunas. Passamos ao item
seis: Deliberar sobre o retorno de cinco turmas no TCS III A e B e uma turma de TCS IV.
Profª Claudete esclareceu a questão da proibição dos alunos freqüentarem as áreas de COVID19 em meados de 2020. Segundo ela, isso foi decidido no Colegiado no início da pandemia,
quando ainda não existia a vacina. Agora, felizmente o cenário epidemiológico está diferente.
Salientou que a Profª Natália Zambão é infectologista e está responsável pelo monitoramento
geral dos alunos. Então os Profs Natália, Claudete e Arnaldo estão finalizando o plano de
contingência para a Medicina e que atualmente estão em um contexto epidemiológico diferente
e favorável ao retorno presencial dos alunos. Dessa forma, com a melhora do quadro
epidemiológico atual e com o monitoramento clínico semanal, foi permitida a volta dos alunos
para atuarem no ambiente do Hospital Universitário Antonio Pedro, sempre atento aos
indicadores epidemiológicos favoráveis. Após as considerações, foi colocada em votação a
Deliberação do retorno presencial das disciplinas do TCS III-A/TCS III-B e TCS IV-A.
Aprovado com vinte um votos a favor. Passamos ao sétimo item: Proposta na mudança do
horário das Reuniões do Colegiado do Curso para toda 3ª quarta-feira do mês às 9 h da
manhã. Profª Claudete colocou a proposta para saber se para o próximo ano as reuniões
poderão ocorrer no horário da manhã, de forma remota, por enquanto. Tal proposta será
encaminhada via formulário eletrônico para que os membros do Colegiado possam votar a sua
preferência de horário das reuniões a partir de 2022. Passamos ao oitavo item: Informe sobre
a regularização do Ajuste Curricular. Profª Claudete comunicou que o Ajuste Curricular,
entrará em vigor a partir do primeiro semestre de dois mil e vinte e dois, quando a turma
duzentos e dezesseis se tornará concluinte e não será prejudicada. O importante é frisar que não
haverá aumento de carga horária total do curso e nem do perfil do egresso. De fato, houve um
aumento de Internatos Obrigatórios com o acréscimo do módulo de Atenção Básica, de modo
que agora serão seis módulos de internatos obrigatórios. Contudo, houve a redução do internato
eletivo, o qual passou de sete para três meses. Desse modo, o Internato Médico permanece com
os mesmos vinte e um meses de duração, e o curso permanece com a mesma carga horária total.
Portanto, não houve alteração da carga horária total do currículo e nem do perfil do egresso. Por
fim, a professora explicou que até que o ajuste entre em vigor, os internos, nesse momento, não
são obrigados a cursar o módulo de Saúde Mental ou de Atenção Básica. Todavia, destacou que
quando o ajuste entrar em vigor, os alunos terão que voltar e cursar. Afinal, de acordo com o
regulamento de curso, o ajuste curricular se aplica imediatamente a todos os discentes. Em
outras palavras, não será possível integralizar o currículo sem ter cursado tais módulos. É
justamente por isso que os discentes que ingressam no internato estão sendo orientados a já
cursarem tais módulos, sobretudo o de Atenção Básica, de forma optativa, para que quando o
ajuste entrar em vigor não seja preciso retornar e cursá-los. Ou seja, tais módulos estão sendo
oferecidos apenas para aqueles que desejarem cursá-los, não sendo nesse momento ainda
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obrigatórios. Passamos ao nono item da pauta: Deliberar sobre o pedido do Processo nº
23069.159967/2021-41 (Thais França do Couto) Transferência / Recurso. A candidata
entrou com um pedido de recurso, pois seu pedido foi indeferido por falta de vaga no período
do curso em que poderia ser aceita, que nas condições apresentadas seria o segundo período.
Como no decorrer da análise do seu pedido de transferência interinstitucional a mesma cursou
mais um período em sua instituição de origem, a aluna alegou poder ingressar no terceiro
período. Em analise ao seu processo os membros do colegiado verificaram que pelo currículo
apresentado a mesma não teria condições de ingresso no terceiro período e deliberou da
seguinte forma: Que Thaís França do Couto apresente no próximo semestre um novo pedido de
transferência interinstitucional com a carga horária cursada no semestre e as respectivas
ementas da unidade de origem para nova análise e adequação. Passamos ao décimo item da
pauta: Deliberar sobre as datas e horários da XI CONFERÊNCIA CURRICULAR. A
discente representante do Diretório Acadêmico Barros Terra – DABT, Ana Luiza Ferreira
Przibilsk, apresentou as propostas de datas para a XI Conferência Curricular. Foram
apresentadas as seguintes opções: Primeira Opção: segunda de manhã, quarta de manhã e
sexta à tarde. Na semana de oito de novembro (preferência) ou semana de quinze de novembro.
Os dias quinze e vinte de novembro serão feriados. Segunda Opção: terça, quarta e quinta à
noite com plenária final no sábado à tarde. Semana do dia oito de novembro. Terceira Opção:
dois sábados seguidos, pela manhã e à tarde. Da semana de seis a treze de novembro. Colocado
em votação a segunda opção recebeu nove votos e a terceira opção dez votos. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião e mandou que se lavrasse a ata, a qual, depois
de lida e aprovada vai, pela mesma assinada.
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