
 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

ATA DA 420ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

Ao décimo nono dia do mês de janeiro de dois mil e vinte dois, realizou-se, via Google Meet, em 

vídeo conferência, a 420ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina. 

Prof. Arnaldo Costa Bueno, vice-coordenador, abriu os trabalhos às quinze horas, estando on 

line os seguintes professores e alunos : professores Anna Alice Mendes Schroeder e Verônica 

Alcoforado de Miranda, MSS; Alair Augusto Sarmet Moreira Damas dos Santos e Cristina 

Asvolinsque Pantaleão Fontes, MRD; Cristine Fares Maia, MSM; Sonia Maria Dantas Berger, 

MPS; Sandra Costa Fonseca, MEB; Luciana Souza de Paiva, GIM; Rafael Cisne de Paula, 

Albino Fonseca Junior, MMO; Raiane Cardoso Chamon, MPT; Sandra Durães, MMC; Carlos 

Augusto Faria, MMI; Márcia Rodrigues Amorim dos Santos, GBG, Helena de Sousa Pereira, 

GCM, Elizabeth Giestal de Araujo, GNE; Adriana Pittella Sudré, MIP; Tania Gouvêa Thomaz, 

MFL. Representando os alunos pelo DABT: Julia Stein Saleme, Luíza Magalhães de Assis, 

Marcella Fischer Nunes, Sheila Kussler Talatti, Samuel Stoliar de Vilhena Machado, Carolina 

Soares Cardoso, Lorena Izabel Esteves Adolphsson, Clara Adarme Davoli de Oliveira. 

Professores convidados: Patrícia Pimentel Duarte Rodrigues Terra e Profª Claudete Aparecida 

Araujo Cardoso. Prof. Arnaldo iniciou a reunião solicitando que iniciasse a gravação para fins de 

transcrição da ata. Passado ao primeiro item: Aprovação da Ata da 419ª Reunião Ordinária, 

ocorrida no dia 15 de dezembro de 2021. Sendo a mesma aprovada sem ressalvas com 

dezenove votos. Passado ao segundo item da pauta: Apresentação das novas professoras 

coordenadoras do primeiro e segundo períodos. Prof. Arnaldo apresentou as professoras 

Moema Guimarães Motta e Luciana de Souza Paiva, como  as novas coordenadoras dos primeiro 

e segundo períodos respectivamente. Terceiro item: Apresentação da nova diretoria do 

DABT. O discente Samuel Stoliar de Vilhena Machado é o novo coordenador geral do Diretório 

Acadêmico Barros Terra  e colocou-se a disposição para colaborar no que se fizer necessário para 

o bom andamento do curso de Medicina. Quarto item da pauta: Apreciação dos documentos 

do TCC normatização e roteiro de avaliação:  decidido que permanecem as quatro 

modalidades de apresentação do TCC a saber: resumo, artigo, capítulo de livro e monografia.  

Poderá haver orientador externo, mas, sempre terá que ter  a participação de um professor da 

UFF,  tanto para monografia quanto para o artigo.  Não será obrigatória apresentação oral, ficando  

a critério do orientador esta modalidade de apresentação. Para os discentes com interesse em 

revalidar diplomas no exterior será recomendado que  apresentem o tipo clássico de monografia, 

pois, é dessa forma que as instituições estrangeiras aceitam o TCC. Ressaltou-se que depois de o 

aluno formado não se  pode  resolver mais nada que envolva a graduação, inclusive a questão do 

TCC. Caso após formatura, alunos que não tenha feito o TCC no formato de monografia 

tradicional precise de uma para revalidar o diploma, não será  possível  faze-lo.  Não serão mais 



 

divididas as notas do TCC com a menor média dos internatos obrigatório. O discente  deverá 

entregar o TCC até o final do décimo primeiro período,  para  evitar que as vésperas de enviar a 

lista dos futuros formandos para a Reitoria o aluno cobre  as notas aos professores da banca.   O 

aluno terá prazo de seis meses para entregar o TCC, obter as correções e receber a nota final.  

Após os esclarecimentos apresentados pela Prof.ª Claudete,  discutiu-se  sobre a apresentação de 

resumos em congressos. Decidido pela aprovação da Normatização com as sugestões citadas. 

Colocado em votação o Documento de Normatização e roteiro de Avaliação foi aprovado com 

treze votos a favor, sete abstenções e um voto contra.  Quinto item: Apreciação dos 

requerimentos de dispensa de disciplina de alunos. A Profª Patrícia Pimentel Duarte Rodrigues 

Terra, da Comissão de Equivalência, foi convidada para justificar os pedidos de recursos de 

alunos transferidos que tiveram alguns pedidos de dispensas indeferidos. Foram três pedidos de 

revisão: Gabriel Silva Dantas, no seu recuso solicitou a revisão do pedido de Embriologia Básica 

I e PGS II. Foi concedida a dispensa de PGS II, porém não foi concedida a de  Embriologia Básica 

I por falta de equivalência de conteúdo. Pedido de Luiza Lara Calazans, a aluna pede a dispensa 

de Embriologia Básica I, mas  pelo mesmo motivo do pedido acima foi indeferido. Quanto às 

outras dispensas foram mantidas. Por último a aluna Luiza Oliveira Ribeiro pede dispensa de 

Bioquímica, Saúde e Sociedade II e PGS I. A aluna alega, mas sem prova documental, que 

anteriormente obteve um parecer de que poderia ser dispensada de PGS I e PGS II. Agora que a 

transferência  foi efetivada e revendo os documentos anexados não foram aceitas as dispensas de 

Imunobiologia, Anatomia III, PGS I, por não haver equivalência com o currículo em conteúdo e 

carga horária. No entanto, no recurso de Luiza Oliveira Ribeiro será concedida a dispensa 

Bioquímica, porque possui conteúdo e cumpriu oitenta por cento da carga horária, conforme 

prevê o Regulamento dos Cursos. Após apresentação de todas as justificativas e os 

esclarecimentos dos indeferimentos, Prof. Arnaldo propôs a votação sobre os pedidos dos alunos 

e se manteve os indeferimentos, por dezessete votos.  Sexto item: Aprovação da criação da 

disciplina “Práticas Especializadas em Análises Clínicas I”. Profª Raiane é a professora 

responsável pela disciplina que será oferecida para os cursos da Medicina, Farmácia e  

Biomedicina. O aluno que estiver no internato que já cursou Medicina Laboratorial em MICA e 

Patologia Clínica e  TCS IV B, como pré requisito, poderá optar em cursar essa optativa de setenta 

e duas hora práticas.Colocado em votação a optativa foi aprovada por dezessete votos. Assuntos 

Gerais: Prof. Arnaldo comunicou que o diretor da Faculdade de Medicina solicitou que se crie 

ou atualize a documentação do Regimento tanto do Colegiado do Curso quanto do Núcleo 

Docente Estruturante - NDE e deu um prazo de noventa dias para tal atividadae, para que o 

mesmo possa então seja apresentado ao Colegiado de Unidade. Sugeriu a criação de grupos de 

trabalho para que na próxima reunião se apresente as sugestões, modificações e atualizações 

desse regimento. Outra questão apontada pelo Prof. Arnaldo foi sobre a criação do Regimento 

dos Coordenadores de Períodos. Na opinião da Profª Sandra Fonseca  o Regimento dos 

Coordenadores de períodos deve ser discutido no NDE e deverá  até constar  do  Regimento do 

NDE. Outro assunto abordado foi sobre a Resolução CEpex 567/2021, que  regulariza a Extensão 

Universitária em todos os currículos da Universidade. A Coordenação tem o prazo de um ano 

para incluir no currículo uma carga horária de extensão,  equivalente a dez por cento da carga 

horária  total do currículo  da Medicina,  o que corresponde a  novecentas e quatorze horas. Foi 

montado um cronograma como  proposta de trabalho, para implantar essas horas no currículo até 



 

dezembro, por meio de um  o ajuste curricular. Por fim, o Prof. Arnaldo passou à palavra a 

discente Clara Adarme que falou sobre o Trabalho de Campo Supervisionado IV A e B – TCS 

IV A e B. Solicitou que se acordasse o que se conversou na reunião de oito de dezembro e que 

fosse votado na próxima reunião do Colegiado, em fevereiro, a reposição do TCS IV para a turma 

117. Sendo que a reposição do TCS IV A será inteiramente remoto e a reposição TCS IV B são 

apenas seis práticas. Porém, a preocupação é com o TCS IV A, pois os professores da cirurgia 

necessitam ser informados de que precisam montar um cronograma. A princípio,  a propota do 

Prof. Andre Accetta é de que se inicie no próximo período letivo. Sendo  votado em fevereiro, 

terá um mês para se conseguir organizar com os professores  pois, tratam de  assuntos que a turma 

precisa cumprir. O Prof. Arnaldo entendeu que como se tratava de um caso urgente preferiu 

incluir na pauta. Com a concordância dos membros do Colegiado do Curso foi realizada a 

inclusão. Votaram então a reposição da prática do TCS IV A e B para turma 117. Aprovado com 

dezesseis votos.  Em seguida Profª Raiane pediu para registrar que uma professora do seu 

Departamento de Patologia – MPT, dando aula on line de TCS percebeu uma turma com quarenta 

e quatro alunos, somente oito estavam presentes na aula síncrona. Ela destacou que esta 

professora disponibiliza um horário assíncrono para que os alunos possam estudar o material.  Os 

professores têm ciência de que estão todos cansados de aulas remotas, mas tem acontecido 

sistematicamente nas aulas do TCS IV B. Ressaltou que os professores estão bastante cansados 

também, porque estão fazendo um grande esforço para atender as demandas dos alunos, nessa 

atual situação. Por isso, solicita que os alunos estimulem aos seus colegas a serem mais 

participativos nas aulas, pois isso aparenta falta de respeito para com os docentes. Todos os 

professores foram concordantes quanto à ausência dos alunos.  Prof. Albino registrou que procura 

prestigiar quem o prestigia e de modo que  abriu quatro turmas de optativa para os alunos da 

Biomedicina, pois, os mesmos lotam as salas de aulas síncronas. Já o mesmo não acontece com 

as turmas da Medicina. Mas, sua decisão está relacionada a uma homenagem ao Sr. Luiz Cláudio 

Batista de Melo, que em dois mil e quatorze, registrou, em vida, em cartório, a doação do seu 

corpo para a Universidade. A família entregou ao Prof. Rodrigo o documento porque ele está 

com câncer em estagio terminal no CTI, e manifestou que a família não se esquecesse. A esposa 

registrou que procederá da mesma forma. Por esse motivo, o Prof. Albino disse não ter coragem 

de não ministrar a aula prática na próxima quinta-feira, dia vinte de janeiro em homenagem ao 

gesto do doador. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião e mandou que se 

lavrasse a ata, a qual, depois de lida e aprovada vai, pelo mesmo assinada.  
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