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1 Ao vigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, realizou-se, via Google Meet, em 

2 videoconferência, a 423ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em 

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

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

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

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

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

8 Berger, MPS; Raiane Cardoso Chamon, Graça Helena Maia do Canto Teixeira, MPT; Sandra 

9 Durães, MMC; Carlos Augusto Faria, André Ricardo Araujo da Silva, Alan Araújo Vieira, 

10 MMI; Adriana Pittella Sudré, MIP; Márcia Rodrigues Amorim dos Santos, Fabiane Barzotto 
11 Kohlrausch, GBG; Christiane Bretas Vieira Cardoso Scaramello, MFL; Luciana Souza de 

12 Paiva, GIM; Sandra Costa Fonseca, MEB; Albino Fonseca Junior, MMO; Moema Guimarães 

13 Motta, Veronica Alcoforado, MSS. Professores que justificaram ausência: Alexandre Ribeiro 

14 Fernandes, Cláudia Lamarca Vitral e Rafael Cisne de Paula. Representando os alunos pelo 

15 DABT: Luiz Guilherme Diniz, Rachel Barcelos Gallas, Carolina Soares Cardoso, Luiza Bazin 
16 de Oliveira e Breno Gonçalves da Silva. Profª Claudete iniciou a reunião solicitando que 

17 iniciasse a gravação para fins de transcrição da ata. Passado ao primeiro item: Aprovação da 

18 Ata da 422ª Reunião Ordinária e das Atas 303ª, 304ª e 305ª Reuniões Extraordinárias. Ata 

19 da 422ª reunião ordinária realizada em dezesseis de março foi aprovada com quinze votos e três 

20 abstenções. As atas extraordinárias 303ª e 304ª ocorridas em 23 de março e 305ª ocorrida em 30 

21 de março foram aprovadas com dezoitos votos. Item dois da pauta: Oferecimento da 

22 disciplina Optativa PoCUS - Ultrassonografia à beira do leito – MMC, foi transferida para o 
23 final da reunião, a pedido do Prof. Mario Ribeiro. Passado ao item três: Informe sobre o 

24 andamento dos prazos e atividades da Extensão Universitária (Resolução 

25 CEPEx567/2021). Profª Valéria Pagnin informou que houve uma reunião sobre a inclusão no 

26 currículo da extensão no curso de Medicina. Nessa reunião houve algumas dúvidas que 

27 precisaram ser esclarecidas com a PROGRAD. Agora a comissão começará a esquadrinhar 

28 quais serão os planos de ação para incluir as atividades de extensão no currículo. Inicialmente a 

29 comissão está pensando em aproveitar as disciplinas que já possuem as características das 
30 atividades em pauta e convidará os professores participantes a realizarem uma reformulação do 

31 conteúdo programático das disciplinas para até setembro do corrente ano já obter todas as 



32 documentações e assim começar as aprovações necessárias dos órgãos competentes da 

33 universidade e em dois mil e vinte três já se obter as alterações curriculares e incluir no 

34 currículo de forma efetiva as atividades de extensão das disciplinas. Prof.ª Claudete lembrou 

35 que, em paralelo a esse trabalho sob a coordenação da Profª Valéria, os três grupos de trabalho 

36 do Núcleo  Docente Estruturante (GT-NDE)  estão discutindo como as  disciplinas de cada 

37 período podem contribuir. As Profªs. Sandra Fonseca e Adriana Pittella estão revisando e 

38 atualizando o PPC - Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, para quando forem incluídas as 
39 atividades de extensão, seja realizado um único trabalho. Passado ao quatro item da pauta: 

40 Deliberar sobre o pedido de revisão do Processo nº: 23069.154584/2022-67 de Danielle 

41 Fernanda da Silva. A aluna solicitou a reconsideração do seu pedido de revisão de dispensa na 

42 disciplina de Saúde e Sociedade I– SSI, que foi indeferido pela Comissão de Equivalência pela 

43 insuficiência de conteúdo. A comissão de equivalência, quando realiza a análise da disciplina, 

44 faz duas avaliações: a de forma, no caso a carga horária, e a de conteúdo. Da universidade de 

45 origem ela apresentou as ementas de Saúde Coletiva I e II com carga horária total de cento e 

46 vinte horas. O argumento utilizado para o pedido de reconsideração foi que as duas disciplinas 

47 abordam o conteúdo da disciplina SSI que a aluna considerou, equivocadamente, ter uma CH 

48 de sessenta horas. Porém, a comissão informou que nossa disciplina de SS I é composta de 
49 noventa horas. Outra questão, foi que o conteúdo das disciplinas cursadas, na instituição de 

50 origem, não aborda o conteúdo da SSI. Em contrapartida a comissão concedeu a dispensa da 

51 disciplina PGSI - Planejamento e Gerência em Saúde I, de setenta horas, baseada no conteúdo 

52 de Saúde Coletiva II. Após os esclarecimentos o pedido da aluna foi indeferido com vinte e dois 

53 votos. Passado ao quinto item da pauta: Deliberar sobre pedido de revisão do processo nº: 

54 23069.155498/2022-71 de Ana Clara de Consolação Dias. A aluna solicitou a revisão do seu 
55 pedido de dispensa em Saúde e Sociedade I – SS I, que foi indeferido por insuficiência de 

56 conteúdo. A mesma indicou como equivalente a SS I a disciplina Base de Informação Científica 

57 I, com noventa horas, cursada na instituição de origem. Porém, no seu recurso solicita a 

58 equivalência com a disciplina Base de Informação Científica III, com cento e sessenta e cinco 

59 horas. Em um primeiro parecer, na ocasião do pedido de transferência, houve a sinalização da 
60 perspectiva de a aluna ser dispensada da SS I. Porém, com análise mais detalhada em relação ao 

61 conteúdo das ementas apresentadas, a Comissão de Equivalência não concedeu a dispensada da 
62 SS I, no entanto, foram concedidas as dispensas de SS II e III. O indeferimento se deu devido a 

63 não equivalência de conteúdo para a concessão da dispensa de SS I. Após os esclarecimentos, o 
64 pedido da aluna foi indeferido com vinte um votos. Passado aos itens seis e sete por serem 

65 correlatos: Aprovação do Projeto de Monitoria MGMA0001 – Ensino Remoto e a 

66 Pesquisa – construindo projetos de pesquisa e trabalhos de conclusão, e aprovação do 

67 Projeto de Monitoria MGMA0002 – Iniciação à Docência em Avaliação Integrada ao 

68 Oitavo Período do Curso Médico. Trata-se de projetos de monitorias que são oferecidos 
69 anualmente. Ambos foram aprovados por vinte e dois votos. Passado ao oitavo item da pauta: 

70 Discutir e deliberar sobre a turma extra da disciplina de Iniciação Científica I- ICI para 

71 ser oferecida de forma remota no semestre de 2022.1. Profª Claudete informou que, 

72 conforme resolução da CEPEx, as disciplinas que não forem cem por cento presenciais 

73 precisam passar pela aprovação do Colegiado do Curso, em seguida, passou a palavra ao Prof. 
74 André Ricardo, coordenador da Iniciação Científica. Este esclareceu que essa disciplina foi 

75 criada com o propósito de atender aos alunos que não haviam cursado a IC I, sendo que a 
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mesma passou a ser obrigatória a partir do ajuste curricular de 2021. No momento, ainda 

existem dez alunos que apresentam a pendência por não ter conseguido se inscrever por 

problemas de incompatibilidade de horários. Assim sendo, foi criada a última opção neste 

semestre para oferecer remotamente e atender a estes alunos. Mesmo assim, alguns alunos não 

se inscreveram e não se manifestaram. A disciplina começará no dia vinte e sete de abril do 

corrente ano e irá até a última quarta-feira letiva deste semestre, completando toda a carga 

horária. Profª Adriana Pittella complementou que aos alunos que não se inscreveram sejam 

alertados que serão impossibilitados de entrar no Internato Médico devido à pendência na 

disciplina, e portanto não poderão solicitar quebra de pré-requisito. Solicitou que tal informação 

seja dada aos alunos que não se inscreveram. A secretaria da coordenação do curso 

providenciará esse comunicado aos alunos com pendência em IC1. Passado ao segundo item: 

Oferecimento da disciplina Optativa   PoCUS - Ultrassonografia à beira do leito – MMC. 

A Prof.ª Claudete passou a palavra ao Prof. Mario Ribeiro que relatou o motivo do 

oferecimento da disciplina e como poderá somar ao aprendizado dos alunos. Após os 

esclarecimentos do professor foi aberto para perguntas. Prof. Alair pediu a palavra, parabenizou 

a iniciativa do Prof. Mario, no entanto, foi de opinião de que a disciplina seja oferecida a 

Residência Médica, uma vez que acha que o conteúdo da mesma seja mais adequado aos 

médicos residentes que aos graduandos de medicina. Houve ainda pronunciamento de mais 

alguns membros do Colegiado. Após extensa discussão do tópico em tela, Prof.ª Claudete 

colocou em votação, sendo a solicitação indeferida com dezenove votos assim distribuídos: 

quinze abstenções, dois indeferimentos e duas aprovações. Passado ao nono item da pauta: 

Treinamento da base Minha biblioteca para acesso remoto pelos discentes e docentes. 

Trata-se de um informe sobre o treinamento. Devido a obras na biblioteca, no momento os 

alunos estão sem acesso físico aos livros. O treinamento para utilização de uma plataforma para 

o acesso remoto será realizado, a fim de que os alunos possam acessar os livros enquanto as 

obras estão sendo finalizadas. Passado aos informes gerais: Prof.ª Claudete e Prof. Arnaldo 

comunicaram formalmente aos membros de Colegiado do Curso que no dia dezoito de abril, 

segunda-feira devolveram o cargo de coordenadora e vice-coordenador do curso ao diretor da 

Faculdade de Medicina Prof. Adauto Dutra. Trata-se de uma decisão conjunta da coordenação 

de curso. Ambos tentaram por seis meses, mas chegaram à conclusão de que não apresentam 

perfil para continuarem conduzindo a coordenação do Curso de Medicina. Como assumiram o 

cargo por meio de consulta eleitoral, eles precisam devolver o cargo para a Reitoria. A Prof.ª 

Alexandra Anastácio, Pró Reitora da Graduação, entrou em contato hoje pela manhã para 

conversar a respeito do assunto com a Profa Claudete, e solicitou alguns dias para que haja a 

formalização dessa decisão administrativa. Profs Claudete e Arnaldo agradeceram a confiança e 

credibilidade de todos. 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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