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ATA DA 421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

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

conferência, a 421ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina. Profª. Claudete 2 

Aparecida Araújo Cardoso, presidente, abriu os trabalhos às quinze horas, estando presentes os seguintes 3 

professores e alunos registrados na medida em que entraram na reunião: Professores: Anna Alice Mendes 4 

Schroeder, Moema Guimarães Motta,MSS; Alair Augusto Sarmet Moreira Damas dos Santos e Cristina 5 

Asvolinsque Pantaleão Fontes, MRD; Cristine Fares Maia, Valeria de QueirozPagnin,MSM; Sandra Costa 6 

Fonseca, MEB; Albino Fonseca Junior, MMO; Thiago Pavoni Gomes Chagas, MPT; Priscilla Pollo 7 

Flores,MMC; Carlos Augusto Faria, Alexandre Ribeiro Fernandes, Alan Araujo Vieira, André Ricardo Araújo 8 

da Silva,MMI; Márcia Rodrigues Amorim dos Santos, GBG, Helena de Sousa Pereira, GCM, Cláudio Alberto 9 

Serfay, GNE; Claudia Lamarca Vitral, MIP; Christiane Bretas Vieira Scaramello, MFL. Representando os 10 

alunos pelo DABT: Marcella Fischer Nunes, Samuel Stoliar de Vilhena Machado, Carolina Soares 11 

Cardoso,Breno Gonçalves da Silva,Luiza Bazin de Oliveira, Luiz Guilherme Diniz e José Augusto Antonio 12 

Alves Flor. Estiveram  presentes os funcionários Evandro LuizRosa e Gustavo de Araujo Souza. Justificaram 13 

ausências os professores: Luciana Souza de Paiva, Adriana PittellaSudré, Sonia Maria Dantas Berger eRaiane 14 

Cardoso Chamon. Primeiro item discutido: Aprovação das Atas da 420ª Reunião Ordinária, ocorrida no 15 

dia 19 de janeiro de 2022.  Segundo item: Aprovação das Atas Extraordinárias: 299ª, 300ª, 301ª e 302ª de 16 

17 e 24 de janeiro e 02 e 09 de fevereiro de 2022 respectivamente.  Os dois itens foram aprovados sem 17 

ressalvas, com dezoito votos. Terceiro item da pauta: Informações sobre o RAD dos docentes. Os 18 

funcionários da Coordenação do Curso Evandro e Gustavo fizeram esclarecimentos aos professores sobre o 19 

processo de registro das horas trabalhadas dos docentes no RAD, assim como sobre os prazos de fechamento do 20 

sistema, acertos e época para o envio das planilhas com as horas para serem registradas. Foi ressaltado que a 21 

função dos funcionários da Coordenação de Curso é o lançamento da carga horária no RAD dos professores, 22 

estando a conferência das atividades a cargo das chefias de departamento. Como permaneceram algumas dúvidas 23 

acerca do preenchimento do RAD, foi sugerida uma reunião com os chefes de departamentos e os 24 

funcionáriospara alinhar as questões de carga horária no RAD. Quarto item da pauta: Aprovação do projeto 25 

de Monitoria do MPT e Ofício nº20/2022. Item aprovado com vinte e dois votos. Quinto item da pauta: 26 

Divulgação da PORTARIA UFF Nº 68.310 de 31 de janeiro de 2022(vacinação contra COVID-19). A partir 27 

de 31 de janeiro de 2022, conforme a Portaria Nº 68.310 será necessária a comprovação da vacinação completa 28 

contra a Covid-19 para a realização de atividades presenciais nas dependências da Universidade Federal 29 

Fluminense. Tal medida tem como objetivo promover e proteger a saúde das pessoas que atuam nos campos da 30 

universidade e de toda a população, reduzindo o risco de transmissão e infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Caso o 31 

servidor estejaimpossibilitado de receber o imunizante contra a Covid-19, por motivo de saúde, deverá enviar o 32 

atestado/laudo médico à Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida (Casq) via e-mail. Já no 33 

caso dos alunos, caberá à Coordenação de Curso possibilitar a alteração do plano de estudo para realização de 34 

componentes curriculares no formato remoto ou encaminhar à Reitoria os casos de não vacinados, pois no sistema 35 

estará sinalizado que o aluno não apresentou o comprovante de vacinas. Sexto item da pauta: Discussão dos 36 

prazos das atividades da Extensão Universitária (Resolução CEPEx 567/2021). O Curso de Medicina tem o 37 

prazo até o final do ano de dois mil e vinte dois para detalhar e organizar o ajuste curricular em dez por cento, no 38 



 

caso (novecentas e quatorze horas) 914 h em atividades de Extensão Universitária. A comissão formada pelas 39 

Professoras Sonia Maria Dantas Berger, presidente da comissão, e as professoras Adriana Pittella Sudré e Claudia 40 

Lamarca Vitral foram convidadas pela extensa experiência que possuem nessa área de atividades. No Núcleo 41 

Docente Estruturante (NDE), cada grupo de trabalho do primeiro ao quarto período, do quinto ao oitavo e do 42 

internato irá identificar as atividades que se encaixam em extensão para ser transformado em extensão. Sétimo 43 

item da pauta: modelo de retorno presencial das aulas do próximo semestre letivo-período 2022.1 44 

(Resolução CEPEx 637 de 02/02/2022 e informe técnico de 08/02/2022 do GT COVID-19 da UFF). Profª 45 

Claudete comunicou sobre a resolução no tocante ao retorno presencial que está sendo programado. Prof. Arnaldo 46 

está à frente da questão logística junto com a Profª Natalia Zambão da Infectologia. Existem trezentos e noventa e 47 

cinco espaços em salas de aula para alocar os alunos. Os professores vão discutir a questão da distribuição do 48 

espaço disponível. Itens oito, nove e dez da pauta: Item oito: Carta de repúdio ao Internato enviada por 49 

parte dos alunos das turmas 118 e 218 ao Magnífico Reitor, à Pró-Reitoria de Graduação e ao Conselho de 50 

Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal Fluminense.Item nove: Carta resposta da 51 

Coordenação de Curso à carta de repúdio ao Internato. Item dez: Moção de Apoio ao Colegiado do Curso. 52 

Dia onze de janeiro de dois mil e vinte dois houve uma reunião com os representantes da turma 118 para 53 

organizar as escalas dos internatos. Devido à interrupção das atividades discentes presenciais por cinco meses 54 

durante o início da pandemia houve um afunilamento para a entrada dos alunos no internato, que reflete agora 55 

com as novas turmas que iniciam o internato. Nos próximos seis meses três turmas iniciarão o internato. E no 56 

mesmo período no hospital a capacidade de receber alunos diminuiu, por isso não se consegue equacionar toda a 57 

demanda com as vagas disponíveis. Essa situação só se regularizará em abril de dois mil e vinte quatro se nada 58 

acontecer em contrário. No dia vinte e um de janeiro, a Coordenação de Curso foi surpreendida com um e-mail 59 

do Gabinete do Reitor pedindo resposta para uma carta repúdio sobre o internato. Um ofício-resposta foi 60 

encaminhado pela Coordenação de Curso, informando que a Coordenação está se empenhando para oferecer um 61 

internato de qualidade para todos os alunos. Após os esclarecimentos apresentados pela Profª Claudete, os 62 

membros do Colegiado votaram a Moção de apoio do Colegiado à Coordenação do Curso, sendo aprovada 63 

com dezoitos votos. Item onze: Programação de início do Internato das turmas 118 e 218. A Profª Claudete 64 

apresentou as questões que os alunos levaram à Coordenação do Curso, baseado em um levantamento realizado 65 

junto à turma 118, para deliberar sobre o início do internato. Parte da turma iniciará em abril de dois mil e vinte e 66 

dois, sendo denominada a 118-A e, o restante da turma denominada 118-B, iniciará em julho do mesmo ano. Foi 67 

colocada a seguinte proposta: Parte da turma 118 com cinquenta e oito alunos iniciará em abril de dois mil e 68 

vinte e dois (turma 118-A) e o restante da turma (118-B) em julho do mesmo ano. A proposta foi aprovada 69 

com dezenove votos favoráveis e três abstenções. Passado ao item doze. Situação especial de alunos de TCS. 70 

Profª Claudete informou que atualmente o curso possui onze alunos em situação especial no TCS (aluna grávida, 71 

alunos doentes e alunos com atrasos nos cumprimentos de disciplinas) sendo portanto, situações diversas. Dessas 72 

onze situações, dois alunos procuraram a Coordenação de Curso para expor a situação. No caso de ambos os 73 

alunos, a Coordenação compreende as reivindicações de permanecer com sua turma. Primeira situação 74 

especial: o aluno é originalmente da turma 217 e está atualmente acompanhando a turma 119, com previsão de 75 

terminar o sétimo período no primeiro semestre de dois mil e vinte dois, com pendência no TCS III-A que poderá 76 

cursar com a turma 119. No entanto, possui pendência nas disciplinas de Epidemiologia III e TCS III-B, que são 77 

do sexto período, sendo que no sétimo período ele apresentará a seguinte situação: precisará cursar EPI III, TCS 78 

III-A, TCS III-B e o TCS IV-A. O pedido do aluno aborda sobre a situação em não cair de turma. Entretanto, a 79 

Coordenação não consegue administrativamente e no sistema que o aluno devendo todas essas disciplinas ainda 80 

faça o TCS IV-A. Segunda situação especial: o aluno é originalmente da turma 118, mas está agora na turma 81 

119 que iniciará o sétimo período no próximo semestre. A pendência é na disciplina do TCS I-B. Atualmente o 82 

aluno deve TCS I-B, além de TCS III-B do sexto período; na programação está previsto que este aluno vá para o 83 

sétimo período, onde consta a reposição do TCS III-A, o que impossibilita a inscrição no TCS I-B que possui 84 

uma carga horária muito extensa. Então, antes de entrar no sétimo período, precisa cursar as disciplinas TCS I-B, 85 

TCS III-A e TCS III-B. Os dois alunos em questão apresentam situações psíquicas e econômicas muito 86 

relevantes. Profª Claudete ressaltou que não se trata de aluno realizando disciplinas fora de pauta, respondendo 87 

um questionamento de uma aluna. A situação que foi trazida para deliberar é sobre a impossibilidade de o aluno 88 

não cair de turma tendo as pendências a cursar. Após as exposições pelos próprios alunos, o Colegiado do Curso 89 



 

votou, no primeiro caso: proposta deliberar sobre o seguimento do aluno com a turma 119 eo 90 

cumprimento do TCS III-B durante o internato médico: quatorze votos por indeferir, dois votos a favor e três 91 

abstenções.  No segundo caso: deliberar sobre o cumprimento do TCS I-B durante o oitavo período, foram 92 

dezenove votos favoráveis. Passado ao item treze: Comunicação de frequência em aula síncrona de TCS IV-93 

B. A Coordenação do Departamento de Patologiasolicitou que se registrasse em ata a questão da freqüência dos 94 

alunos no TCS IV B. Abaixo o conteúdo OFÍCIO Nº 24/2022/MPT/FACULDADE DE MEDICINA/UFF do dia 95 

02 de fevereiro de 2022. “Gostaríamos de informar que, nas últimas semanas, os Professores do Módulo de 96 

Patologia Clínica da Disciplina TCS IV B (MGM000307) relataram uma baixa adesão às aulas síncronas para a 97 

turma regular, que se encontra atualmente (2021.2) no 8º período do curso de Medicina. Em uma turma de 88 98 

alunos, no dia de hoje (02/02/2022), apenas 1 (um) aluno compareceu a sala de aula do Googleclassroompara 99 

assistir a aula de Controle de Qualidade, o que representa menos de 10% de adesão. Uma baixa adesão também 100 

foi relatada pelas professoras de Microbiologia Clínica. Sendo assim, gostaria que este assunto pudesse ser 101 

discutido em próximas reuniões, para registro em ata.”Profª Claudete ressaltou que os professores têm trabalhado 102 

muito na questão de oferecer  o melhor, e é importante que os discentes correspondam. Passando ao item 103 

quatorze: Relato da Reunião em 14/02/2022 da Coordenação do Curso com representantes do DABT sobre 104 

evento realizado pelos alunos em 10/02/2022 à noite na Cantareira. Profª Claudete informou sobre a reunião 105 

realizada no dia quatorze de fevereiro, com os representantes do DABT, sobre uma denúncia que recebeu sobre 106 

uma festa, promovida pelo DABT, na quinta-feira à noite, dia dez de fevereiro na Cantareira, com mais de cem 107 

pessoas sem máscaras e aglomeradas. Tal situação gera preocupação, pois foi divulgado o nome da UFF, que 108 

junto com o DABT promoveu a festa. A impressão foi de uma situação de desrespeito, porque durante as aulas, 109 

em uma situação ainda de pandemia, os alunos estarão em contato com outros colegas nos campos práticos de 110 

TCS e em contato direto com o paciente. Por isso, solicitou que no caso desses eventos em nome da UFF a 111 

Coordenação seja comunicada previamente a respeito. Décimo quinto item: Proposta de elaboração de um 112 

código de conduta discente. Prof Claudete convidou professores para a elaboração de um código de conduta e 113 

posturas para os alunos, informou que conversou com o Prof. Carraro a respeito. A Coordenação tem lidado com 114 

situações difíceis, achando prudente e necessário que os alunos tenham conhecimento de um código para lidar 115 

com as diversas situações que se apresentam durante o curso de Medicina. Partindo do pressuposto que os alunos 116 

não tenham uma orientação, localizou no site do CREMERJ um código de ética especificamente para o estudante 117 

de medicina. Achou muito interessante porque o documento perpassa do primeiro ao décimo segundo período e 118 

convidou os professoresque tenham interesse na área da parte ética procurar a coordenação para ajudarem na 119 

elaboração do documento. Foi sugerido pela Profª. Sandra Fonseca que se pense em um código de ética também 120 

para os docentes. Décimo sexto item: Análise de recurso do processo nº 23069.170127/2021-39 – solicitação 121 

de reingresso sem concurso. Este processo de reingresso é de uma aluna do curso de Administração que solicita 122 

o reingresso no curso de Medicina sem concurso. O reingresso de um aluno de outro curso obrigatoriamente 123 

exigirá o ingresso no primeiro período do curso ocupando as vagas que são reservadas para o SISU. Portanto, o 124 

pedido foi indeferido, pautado em decisões anteriores e baseado na Ata da reunião 415ª. No recurso a candidata 125 

declara que o parecer não foi muito claro e solicitou o recurso no Colegiado por ser a primeira instância. No 126 

entanto, o Curso de Medicina prioriza alunos de Transferência Interinstitucional, oriundos da Medicina. 127 

Colocado em votação seu recurso foi indeferido por dezenove votos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 128 

encerrou a reunião e mandou que se lavrasse a ata, a qual, depois de lida e aprovada vai, pela mesma assinada.  129 
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