
 

 

ATA DA 422ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

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

em videoconferência, a 422ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em 2 

Medicina. Profª. Claudete Aparecida Araújo Cardoso, coordenadora do Curso e Prof. 3 

Arnaldo Costa Bueno, vice-coordenador, abriram os trabalhos às quinze horas, estando on-line 4 

os seguintes professores e alunos registrados na medida em que foram comparecendo na “live”: 5 

Professores: Alair Augusto Sarmet Moreira Damas dos Santos e Cristina Asvolinsque Pantaleão 6 

Fontes, MRD; Valéria de Queiroz Pagnin e Cristine Fares Maia, MSM; Sonia Maria Dantas 7 

Berger, MPS; Raiane Cardoso Chamon, MPT; Priscila Pollo Flores, MMC; Alan Araújo 8 

Vieira, André Ricardo Araujo da Silva, MMI; Claudio Alberto Serfaty, GNE; Adriana Pittella 9 

Sudré, MIP; Fabiana Barzotto Kohlrausch, GBG; Tania Gouvêa Thomaz, MFL; Ana Carolina 10 

dos Santos Monteiro, GIM. Professores que justificaram ausência por motivo de férias: 11 

Sandra Costa Fonseca, Luciana Souza de Paiva, Helena de Souza Pereira, Mariana Renovato 12 

Martins, Márcia Rodrigues Amorim dos Santos e Cláudia Lamarca Vitral. Representaram os 13 

alunos pelo DABT: Julia Stein Saleme, Luiz Guilherme Diniz, Marcela Fischer Nunes, Rachel 14 

Barcelos Gallas, Carolina Soares Cardoso e Breno Gonçalves. Profª Claudete iniciou a reunião 15 

solicitando que iniciasse a gravação para fins de transcrição da ata. Passado ao primeiro item: 16 

Aprovação da Ata da 421ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 16 de fevereiro. Ata da 421ª 17 

reunião ordinária foi aprovada com quatorze votos e quatro abstenções. Passado ao segundo 18 

item: Deliberar sobre o aproveitamento de carga horária em Atividade Complementar 19 

(Extracurricular) como Internato Eletivo e o cumprimento do Internato de Psiquiatria em 20 

um período menor para a turma 216. Foi realizada uma exposição de motivos pelos alunos 21 

representantes da turma. Os alunos Felipe Corrêa Massahud e Pedro Henrique de Morais 22 

Luvizotto  resumiram a carta enviada ao Colegiado do Curso para justificar as solicitações e as 23 

demandas da turma, que seguem:”a. Que este Colegiado delibere sobre a equivalência dos dois 24 

últimos meses de Internato Eletivo da turma 216, devendo tal equivalência ocorrer mediante 25 

apresentação de certificado emitido pela instituição do estágio que comprove atividade 26 

teórico-prática em uma especialidade médica com carga horária total de 270 horas, cumpridas 27 

durante a formação acadêmica, a partir do 5º período da graduação. b. Que ocorra, também, a 28 

deliberação para que a carga horária total do Internato Obrigatório de Psiquiatria seja 29 

distribuída em quatro semanas, ao invés das oito usuais.” Colocado em votação as propostas 30 

foram aprovadas por dezenove votos favoráveis. Passado ao terceiro item: Deliberar sobre o 31 

formato de reposição da disciplina de TCS IV-A da turma 117. Em conversa prévia das 32 

representantes discentes da turma 117 com o Prof. André Accetta sobre a reposição da 33 

disciplina de TCS IV-A aos sábados, de abril até o final do corrente ano, programou-se a 34 

reposição de forma remota. Com a autorização do retorno presencial, o Prof. André Accetta 35 
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solicitou que essa reposição fosse totalmente remota, sendo necessário que o Colegiado delibere 36 

a respeito. Colocado em votação foi aprovado com quinze votos a favor e duas abstenções. 37 

Passado ao item quatro: Deliberar sobre o cancelamento de antecipação de notas para os 38 

alunos concluintes. Esse item foi solicitado devido ao comportamento da turma 116, que 39 

solicitou a antecipação das notas porque uma parte da turma precisava fazer o alistamento 40 

militar e outra parte a inscrição nas provas de residência medica, com a condição de que os 41 

alunos frequentariam todo o restante do internato. Poréma maioria dos alunos não cumpriu o 42 

restante do internato. A Coordenação do Curso ficou preocupada com o fato de os alunos não 43 

cumprirem o acordo e também com a situação de irregularidade de o professor avaliar o aluno 44 

sem frequentar o internato na integralidade.  Colocado em votação foram dezoito votos 45 

favoráveis a que não se antecipe mais as notas. Passado ao quinto item da pauta: Discutir 46 

sobre a inscrição dos alunos que entrarão no Internato fora do início dos semestres. Parte 47 

dos alunos da turma 118 iniciará o internato fora do período de inscrição em disciplinas.  Esta 48 

turma é composta de oitenta e oito alunos e uma parte, no caso, sessenta e quatro alunos 49 

começarão no início do semestre em abril e o restante, vinte quatro alunos, iniciará em julho. 50 

Como o período de inscrição dos alunos em disciplinas se dá no início do semestre, vinte e 51 

quatro alunos embora só iniciem em julho precisarão estar inscritos para não ficar com suas 52 

matrículas pendentes no primeiro semestre de dois mil e vinte e dois. Mediante algumas 53 

dúvidas, Profª. Claudete se propôs consultar a Reitoria/PROGRAD a respeito, para saber como 54 

proceder em relação aos alunos que só iniciarão efetivamente o internato em julho. Passado ao 55 

sexto item: Deliberar sobre a transferência de aulas de Urologia do 6º para o 7º período. 56 

Prof.Arnaldo comunicou que foi proposta a mudança das aulas do conteúdo de Urologia (PGM) 57 

do sexto período para o sétimo período. Esse assunto foi discutido no Departamento de Cirurgia 58 

Geral e Especializada durante a reunião plenária no dia vinte um de janeiro de dois mil e vinte e 59 

dois e foi aprovado. Proposto na Reunião do Colegiado do Curso, foi aprovado com dezessete 60 

votos. Passado ao sétimo item: Deliberar sobre a inscrição de disciplinas de aluno com 61 

situação especial. Trata-se de um aluno, originalmente, da turma 217 e que está atualmente 62 

acompanhando a turma 119, com a previsão de terminar o sétimo período no primeiro semestre 63 

de dois mil e vinte dois. O aluno apresenta pendência no TCS III-A e poderá cursar tal 64 

disciplina com a turma 119. No entanto, possui pendência nas disciplinas de Epidemiologia III 65 

e TCS III-B, que são do sexto período, sendo que no sétimo período ele apresentará a seguinte 66 

situação: precisará cursar EPI III, TCSIII-A, TCS III-B e o TCS IV-A. O pedido do aluno foi 67 

realizado para que o mesmo não caia de turma. Entretanto, a Coordenação do curso não 68 

consegue administrativamente e no sistema IdUFF que o aluno, devendo todas essas 69 

disciplinas, ainda faça o TCS IV-A. Esta  situação do aluno já  foi discutida em  reunião de 70 

fevereiro do corrente ano. O aluno insiste em fazer os quatro TCS em dois períodos.  Porém, 71 

para que realize o TCS IV-A e EPI III com a turma, teria que haver quebra de pré-requisito. A 72 

resolução do CEPEx cita a possibilidade de quebra de pré-requisitos para os alunos concluintes, 73 

que não se aplica ao  caso.Colocado em votação o pedido foi indeferido por treze votos e duas 74 

abstenções. Passado ao oitavo item: Informe sobre o andamento dos prazos e atividades da 75 

Extensão Universitária (Resolução CEPEx 567/2021). Até dezembro do corrente ano deverá 76 

constar no currículo as 914 h de Atividades de Extensão Universitária. Profª Sonia Berger foi 77 

convidada para presidir a comissão de execução desta demanda, porém, comunicou que não 78 

poderá mais presidir a atividade. Profª Claudete sugeriu uma presidência colegiada da comissão 79 



 

com um representante de cada ciclo, e alguns professores serão convidados. No momento, 80 

foram convidados os seguintes professores e discente: Adriana Pittella, Graça Helena, Cristina 81 

Asvolisque, Valéria Pagnin e o discente Samuel Stoliar ou algum discente que ele indicar. O 82 

propósito é estar até o mês de abril do corrente ano com a comissão montada, mas serão 83 

necessários outros membros e haverá a supervisão dos Coordenadores de curso, professores 84 

Claudete e Arnaldo. Passado ao nono item: Deliberar sobre o recurso de dispensa de 85 

disciplina referente ao Processo nº 23069.151957/2022-48 de Thiago Batalha Barbosa. Esse 86 

processo já obteve o parecer da Comissão de Equivalência, no entanto, a comissão indeferiu a 87 

dispensa de das disciplinas Embriologia Básica I e Anatomia III pelo requisito de que as 88 

disciplinas não atingem o quesito de oitenta por cento da carga horária. Porém, a justificativa do 89 

discente para recorrer foi: ”Outros acadêmicos que realizaram as mesmas disciplinas que eu, 90 

com a mesma carga horaria, na mesma universidade, conseguiram obter dispensa na 91 

disciplina de Anatomia III....” Reavaliando o recurso do aluno, o Colegiado do Curso concluiu 92 

por manter o indeferimento pela forma como manteve a solicitação. Foi sugerido que o aluno 93 

seja orientado em mudar a forma do pedido que talvez ele consiga a dispensa. Em votação o 94 

recurso foi indeferido com treze votos. Passado aos informes gerais: Prof.ª Claudete 95 

comunicou sobre um aluno da turma 216, que por motivo de saúde se atrasou no curso. Porém, 96 

o referido aluno solicita ficar como ouvinte da disciplina TCS III-B, uma vez que já cursou há 97 

algum tempo e deseja se atualizar. O professor Coordenador do TCS III-B Walmick Menezes 98 

concordou. Outro assunto:  construção do Regimento do Colegiado do Curso. O Prof. Arnaldo 99 

solicita a formação de uma comissão com alguns professores para montar o Regimento do 100 

Colegiado de Curso com representantes dos três ciclos,  básico, clínico,  internato e discentes 101 

voluntários. O último assunto foi a questão das salas de aula. O Hospital Universitário Antonio 102 

Pedro (HUAP) possui treze salas de aulas e apenas cinco salas com capacidade para mais de 103 

cinquenta alunos. Estas salas serão de prioridade para as disciplinas obrigatórias do quinto ao 104 

oitavo período. Outras salas cabem menos de cinquenta alunos. Algumas solicitações não 105 

poderão ser atendidas, por isso o Prof. Arnaldo solicita que cada chefe de departamento procure 106 

salas em outros campi. Não conseguindo local, que apresentem à Coordenação os motivos para 107 

que esta justifique junto à PROGRAD para que seja autorizada que as aulas sejam ministradas 108 

de forma remota. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião e mandou que se 109 

lavrasse a ata, a qual, depois de lida e aprovada vai, pela mesma assinada. 110 
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