
 

 

ATA DA 425ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

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

conferência, a 425ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina. Profª. Valéria de 2 

Queiroz Pagnin, Decana do Colegiado do Curso, abriu os trabalhos às dez horas, estando on line os 3 

seguintes professores e alunos registrados na medida em que foram comparecendo na “live”: Professores: 4 

Alair Augusto Sarmet Moreira Damas dos Santos, Cristina Asvolinsque Pantaleão Fontes, MRD; Cristine 5 

Fares Maia, MSM; Marcos Paulo Fonseca Corvino, MPS; Raiane Cardoso Chamon, Graça Helena Maia do 6 

Canto Teixeira, Fabiana Resende Rodrigues, MPT; Carlos Augusto Faria, André Ricardo Araújo da Silva, 7 

MMI; Márcia Rodrigues Amorim dos Santos, GBG;  Sandra Costa Fonseca, MEB; Rafael Cisne de Paula, 8 

MMO; Moema Guimarães Motta, MSS; Luis Mors Cabral, GCM. Professores que justificaram ausência: 9 

Alexandre Ribeiro Fernandes, Sandra Durães, Priscilla Pollo Flores, Cláudia Lamarca Vitral, Sonia Maria 10 

Dantas Berger. Representando os alunos pelo DABT: Rachel Barcelos Gallas, Carolina Soares Cardoso, 11 

Luiza Bazin de Oliveira, José Augusto Antonio Alves Flor, Marcela Fischer Nunes. Professor convidado: 12 

Natália Chilinque Zambão. Profª Valéria Pagnin abriu a reunião solicitando que iniciasse a gravação para 13 

fins de transcrição da ata. Passado ao primeiro item: Aprovação da Ata da 424ª reunião ordinária 14 

realizada em dezoito de maio e Ata 306 ª reunião extraordinária realizada em trinta e um de maio. Ambas 15 

foram aprovadas por quatorze votos e houve três abstenções.  Item dois da pauta: Retorno dos pré e co-16 

requisitos referentes às disciplinas do 2º ao 7º período, que foram retirados do Relatório Curricular no 17 

ano de 2020 em decorrência das dificuldades impostas pela pandemia da COVID-19.  18 

Este item já havia sido discutido na reunião anterior, 424ª reunião ordinária, entrando em pauta somente 19 

para deliberação. Item aprovado com dezoito votos.  Passado ao item três: Visita de recadastramento de 20 

curso e-MEC/ Renovação de reconhecimento. Prof.ª Valéria fez esclarecimentos a respeito da visita de 21 

renovação de reconhecimento do curso de medicina pelo MEC, que já era esperada há algum tempo.   22 

Informou que o processo é composto por fases, sendo a primeira a autuação do processo propriamente, 23 

quando o coordenador do curso, ou terceiro por ele delegado, preenche na plataforma e-MEC os dados 24 

básico do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Esta fase tem prazo limite em 18 de julho de 2022. A 25 

segunda fase, que pode ser preparada de modo concomitante à primeira, consiste no informe de dados do 26 

corpo discente, docente e infraestrutura, que farão parte de avaliação externa, sendo uma fase mais complexa 27 

e trabalhosa. A terceira fase é a visitação pela comissão avaliadora, existindo a possibilidade de ser feita em 28 

modo remoto, durante a pandemia. O curso de Medicina da UFF é o último curso de medicina das 29 

universidades federais a ser visitado, segundo informou o Administrador Sr Marcelo Linhares, procurador 30 

educacional da UFF. A parte que cabe a todos os docentes neste momento é atualização das ementas das 31 

disciplinas e do  PPC. A professora informou a ainda que as demais solicitações seguirão organizadas em 32 

planilhas para os departamentos. Passou em seguida a palavra a Prof.ª Sandra que informou como está 33 

encaminhando a atualização do PPC. Prof.ª Sandra comentou que nos últimos anos já foram realizados 34 
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vários ajustes curriculares que consistiram em mudanças de alguns aspectos do projeto pedagógico, mas não 35 

implicaram em reformas, porque não mudou a carga horária do curso, não mudou o perfil do egresso e não 36 

mudaram os objetivos. O que se está fazendo é a atualização no documento para colocar vigentes os 37 

Internatos em Atenção Básica e em Saúde Mental, as Atividades Complementares, a Iniciação Científica que 38 

passou a ser obrigatória, outras pequenas mudanças ocorridas e correções. A professora informou que 39 

planejou que as atividades de extensão que serão associadas às disciplinas sejam incorporadas em outro 40 

momento, devido ao curto tempo até 18 de julho. Passado ao quatro item da pauta: Apresentação e 41 

apreciação da Resolução de Equivalência Curricular.  Esse documento foi elaborado para subsidiar os 42 

discentes em seu pedido de dispensa em disciplinas, uma vez que, o Regulamento dos Cursos tem 43 

informações mais generalizadas.  O objetivo é deixar mais claro para o aluno o que pode ser pleiteado, em 44 

que prazos e de que forma. O documento é o resultado dos questionamentos, das dúvidas que foram surgindo 45 

tanto da comissão que faz a análise de equivalência curricular,  quanto dos alunos que solicitam as dispensas. 46 

Trata-se de um documento inicial para análise e contribuições do colegiado, visando a sua posterior 47 

aprovação e publicação.  Esclarecendo que a resolução tomou por base o Regulamento dos Cursos para a sua 48 

elaboração e que poderá ser submetida a ajustes quando for colocada em prática efetivamente. O objetivo 49 

não é limitar os pedidos e sim aprimorar e agilizar as solicitações. Passado ao quinto item: Deliberar sobre 50 

pedido de REINGRESSO de Karina Braun Malafaia - Processo: 23069.166777/2022 -61. Trata de um 51 

pedido de reingresso de uma aluna do curso de Nutrição. Uma das condições exigidas no Regulamento de 52 

Curso para aceite de aluno em reingresso é a existência de vaga (Art. 37 § 2 ). Neste caso específico, haveria 53 

a necessidade de inscrever a aluna em disciplinas do primeiro período, onde todas as vagas são destinadas ao 54 

SISU por pactuarão das instâncias superiores da Universidade. Sendo assim, o curso não tem vagas 55 

disponíveis para o aceite. Colocado em votação o pedido  foi indeferido com 21 votos.  Passado ao sexto 56 

item: Deliberar sobre pedidos de Transferência Interinstitucional: Processo nº 23069.166474/2022-48 57 

de Maria Eduarda Rodrigues Martins Chermont de Sá; Processo nº 23069.166036/2022-80 de Gabriel 58 

Farina Giovani; nº 23069.166790/2022-10 de Joana Luzia Tapea Pereira; Processo nº 59 

23069.162357/2022-13 de Leonardo de Paula Ramos; Processo nº 23069.166559/2022-26 de Carolina 60 

Uchoa Simões; Processo nº 23069.165676/2022-72 de Cecília Agnes Pereira Gondim; Processo nº 61 

23069.165890/2022-29 de Marcia Viviane Silveira Schedler; Processo nº 23069.161376/2022-14 de 62 

Matheus Monteiro De Luna Barros; Processo nº 23069.166783/2022-18 de Leon Fernandes Cariús; 63 

Processo nº 23069.162805/2022-71 de Cleo Goncalves Pereira; Processo nº 23069.166378/2022-08 de 64 

Barbara Costa Mendonca. Os processos acima relacionados se referem a pedidos de Transferência 65 

Interinstitucional. Ao refazer a contagem de vagas orientadas pela PROGRAD foi observado que o número 66 

de vagas ociosas no curso era inferior a demanda de transferências, sendo que, para o segundo semestre de 67 

dois mil e vinte e dois já haviam sido aceitos quatorze processos de transferência para de dez vagas. Diante 68 

do exposto, os pedidos acima mencionados excederam a capacidade de aceite do curso. Posto em votação os 69 

pedidos foram indeferidos por dezessete votos.  Na condição de que todos os candidatos podem voltar a 70 

solicitar no semestre seguinte. Passado ao sétimo item: Espaço para os candidatos das chapas que 71 

concorrem ao cargo de reitor. Por ordem de sorteio os candidatos a Reitor da Universidade foram 72 

convidados a apresentar suas propostas. Ficou por sorteio na seguinte ordem: Chapa 2: Wilson 73 

Madeira Filho/ Wladimir Tadeu Baptista Soares. Chapa 3: Roberto de Souza Salles/Izabel  Christina Nunes 74 

de Palmer Paixão. Chapa 3: Antonio Claudio Lucas da Nobrega.  Foi um pedido feito a Coordenadora Prof.ª 75 

Claudete por uma das chapas, e a mesma, achou que deveria abrir de forma democrática o convite a todas as 76 

outras. Feito o convite os mesmos aceitaram. Procedeu ao sorteio para a ordem de fala e foram concedidos 77 

quinze minutos para cada chapa. A reunião foi interrompida para a fala dos candidatos e retomada em 78 



 

seguida. Passamos ao oitavo item: Deliberar no Colegiado sobre estratégia da vigilância e possibilidade 79 

de suspensão de aulas em caso de piora da pandemia. Prof.ª Valéria convidou a Prof.ª Natalia Zambão, 80 

infectologista que coordena grupo de vigilância e monitoramento COVID -19 do curso de medicina para dar 81 

informes sobre o monitoramento e condutas sugeridas, dando seguimento a discussão iniciada na reunião do 82 

NDE. A fala da professora Natália foi interrompida por falhas na conexão. A palavra foi passada  ao 83 

professor infectologista André Ricardo, integrante do GT COVID que assessora a reitoria UFF. Houve uma 84 

recomendação do Grupo de Trabalho da COVID 19 sugerindo  a possibilidade de suspensão ou não das 85 

aulas presenciais, na situação comprovada no aumento dos casos de COVID 19.  Por esse motivo, este ponto 86 

foi incluído na pauta para discussão e deliberação sobre ação futura, visto que caberia ao colegiado a decisão 87 

final de suspensão ou não das aulas presenciais. Prof. André Ricardo informou que o GT-COVID vem 88 

trabalhando com os professores de várias áreas e de vários cursos desde o principio da pandemia para ter o 89 

suporte técnico. São feitas reuniões quinzenais para avaliar o cenário. Esse período da sazonalidade já era 90 

esperado, inclusive, o aumento dos casos de covid, mas, o perfil da doença, está um pouco diferente. 91 

Assemelha a um quadro gripal, por isso, não tão crítico. Dessa forma, o GT não tem a pretensão de 92 

suspender as aulas. Por enquanto as orientações são manter as máscaras em ambiente fechado. O Prof André 93 

informou ainda que um novo informe do GT seria liberado em breve, com novas orientações.  Prof.ª Valéria 94 

comentou ainda que além do GT Geral que orienta toda a Universidade, existe na Faculdade de Medicina um 95 

monitoramento próprio de casos entre os alunos,  coordenado pela Prof.ª Natália. Os casos pontuais, mais 96 

graves, ainda precisam ser vistos com cuidado. Ficou então decidido que o colegiado iria aguardar os novos 97 

informes do GT que sairão no decorrer da semana. Sendo necessário, se convocará uma reunião 98 

extraordinária. Passado aos informes gerais: sem comentários Nada mais havendo a tratar, a Presidente 99 

encerrou a reunião e mandou que se lavrasse a ata, a qual, depois de lida e aprovada vai, pela mesma 100 

assinada. 101 
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