
 

 

ATA DA REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

 

(Realizada dia 09 de fevereiro 2022) 

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

videoconferência, a Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 2 

Graduação em Medicina. A Professora Claudete Araújo, Coordenadora de Curso, abriu 3 

os trabalhos às quinze horas, estando on-line os seguintes professores e alunos 4 

representantes do DABT: Arnaldo Costa Bueno, Vice Coordenador de Curso; Alair 5 

Sarmet Santos, MRD; Ana Caroline Siquara, MPT; Carlos Augusto Faria, MMI; Cristina 6 

Asvolinsque Pantaleão Fontes, MRD; Daniela Campelo Batalha Cox Moore, MMC; 7 

Helena Carla Castro Cardoso de Almeida, GCM; Lilian Koifman, MPS; Maria de Fátima 8 

Bazhuni Pombo March, MMI; Moema Guimarães Motta, MSS; Sandra Costa Fonseca, 9 

MEB; Thiago Pavoni Chagas, MPT; Tania Gouvea Thomaz, MFL; Valéria de Queiroz 10 

Pagnin, MSM; Luiza Magalhães de Assis, DABT; Pedro Barbosa Gomes, DABT. 11 

Justificou a ausência: Adriana Pitella Sudré, MIP. A reunião teve como pauta os itens: 1) 12 

Relatório dos pequenos grupos (GTs do 1º ao 4º, 5º ao 8º e Internato) e 2) Discussão 13 

dos prazos e atividades da Extensão Universitária (Resolução CEPEx  567/2021). A 14 

professora Claudete iniciou informando que os itens 1 e 2 seriam agrupados, com vista a 15 

otimizar a reunião. Dessa forma, ao apresentar o relatório das atividades de cada grupo já 16 

seria informado o que foi discutido acerca da extensão universitária. a) GT do 1º ao 4º 17 

período. A professora Moema informou que a última reunião do grupo teve a seguinte 18 

pauta: a Curricularização da extensão. Segundo ela, algumas ideias surgiram, como por 19 

exemplo, o registro de um programa de extensão, o “guarda-chuva”, no Sistema de 20 
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Informação e Gestão de Projetos (SIGProj), a ser realizado pela Coordenação. Além disso, 21 

salientou que no dia 07 de março de 2022 haverá outra reunião, na qual cada coordenador 22 

de período deverá informar ao grupo a visão dos docentes acerca da extensão, bem como o 23 

quantitativo de horas que eles poderiam contribuir para que possamos atingir a carga 24 

horária mínima estipulada, que é de 10% da carga horária total do currículo. b) GT do 5º 25 

ao 8º período. O professor Carlos Faria informou que não foi identificada nenhuma 26 

disciplina do 8º período que tivesse a característica de extensão. Ele destacou que algumas 27 

ideias surgiram, como a participação na campanha de multivacinação. Já em relação à 28 

carga horária das disciplinas, destacou que há a proposta de MICA reavaliar a carga 29 

horária, referente ao conteúdo de pediatria. Outro ponto salientado foi a questão da 30 

atualização das ementas. Segundo ele, a professora Sandra e a discente Luíza irão verificar 31 

o que precisa ser atualizado. A professora Sandra informou que essa atividade de 32 

atualização do PPC já foi iniciada, tendo sido inseridas as disciplinas recém-elaboradas, 33 

como por exemplo, Iniciação Científica, Genética, Patologia Geral e Internato em Atenção 34 

Básica, em que se pese algumas ainda possuam pendências de informações como a 35 

iniciação científica, que carece de ementa. Por fim, salientou que será criado um 36 

documento no Googledocs, o qual será encaminhado para os responsáveis das disciplinas 37 

para análise. Esses deverão verificar dados como bibliografia, ementas, objetivos e outros. 38 

c) GT do Internato. A professora Fátima Pombo, coordenadora geral do Internato, 39 

ressaltou que é importante ampliar a participação dos internos nas discussões acerca do 40 

Internato, e destacou que no DABT não há nenhum representante discente do internato. A 41 

professora Claudete informou que há duas comissões dentro do GT do Internato: uma está 42 

trabalhando na atualização do regimento do Internato e a outra na questão das atividades 43 

de extensão. 3) Modelo de retorno (remoto, híbrido ou majoritariamente presencial) 44 

das aulas do próximo semestre letivo – período 2022.1 (Resolução CEPEx 637 de 45 

02/02/2022 e informe técnico de 24/01/2022 do GT COVID-19 da UFF). A professora 46 

Claudete informou que foi realizado o mapeamento das salas da faculdade de medicina, 47 

sob a coordenação do Prof. Arnaldo Bueno. Considerando a recomendação atual do 48 

distanciamento de um metro entre as cadeiras, há no momento 368 vagas. Diante disso, ela 49 



 

destacou que toda a equipe docente terá que se adaptar ao novo contexto de distribuição 50 

das vagas disponíveis por ora, o que será um desafio coletivo. 4) Carta de repúdio ao 51 

Internato enviada por parte dos alunos das turmas 118 e 218 ao Magnífico Reitor, à 52 

Pró-Reitoria de Graduação e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 53 

Universidade Federal Fluminense. 5) Carta resposta da Coordenação de Curso à 54 

carta de repúdio ao Internato. 6) Programação de início do Internato das turmas 118 55 

e 218. Tais itens foram agrupados, pois se relacionam entre si. Trata-se de uma carta de 56 

repúdio ao Internato, apócrifa, que foi encaminhada por parte dos discentes da turmas 118 57 

e 218 diretamente ao Professor Antônio Claudio Lucas da Nóbrega, Reitor, à Pró-Reitoria 58 

de Graduação e aos Conselhos Superiores da Universidade. Em síntese, consta em tal carta 59 

que a Coordenação de Curso, juntamente com a Coordenação de Internato, estariam 60 

impedindo o imediato ingresso dos discentes no Internato Médico, sob a alegação de 61 

ausência de vaga.  Isso, por sua vez, resultaria na postergação da conclusão do curso, visto 62 

que tal pausa obrigatória, segundo o alegado, seria de 5 a 6 meses, o que é um equívoco. A 63 

professora Claudete demonstrou que o maior atraso já sofrido foi de 4 meses pela turma 64 

216. Em todas as demais turmas o atraso não ultrapassou 3 meses. A professora Fátima 65 

Pombo explicou que atualmente há três turmas no Internato e que por isso se cogitou a 66 

possibilidade dos discentes da turma 118 ingressarem no internato em julho e não em abril 67 

de 2022 como seria o esperado. Contudo, ressaltou que o assunto estava sendo discutido 68 

com as turmas, para que todos juntos pudessem solucionar a questão, quando em 21 de 69 

janeiro foi surpreendida por esta carta. Destaca-se que os representantes das respectivas 70 

turmas não tinham conhecimento desse documento. Por fim, ressaltou-se que o canal de 71 

comunicação tanto da Coordenação do Internato quanto da Coordenação de Curso sempre 72 

esteve e estará disponível ao diálogo e transparência. Posteriormente, a professora 73 

Claudete resumiu a resposta encaminhada oficialmente à reitoria e logo em seguida 74 

salientou que estamos vivenciando uma situação incerta, em que os planos de 75 

contingências imperam e as ofertas de campo para as atividades práticas diminuem. 76 

Segundo ela, a título ilustrativo, na pré-pandemia havia em torno de 36 a 42 discentes por 77 

rodízio, com o hospital funcionando plenamente e com o fluxo de pacientes normalizado.  78 



 

Já atualmente, em plena pandemia, em que houve redução dos leitos, nós estamos 79 

trabalhando, em média, com 54 alunos por rodízio. Houve a redução de campo e o 80 

aumento do número de discentes, o que não é adequado sob o prisma pedagógico. Foi por 81 

isso que a programação inicial era esperar a turma 216, que possui 102 alunos, finalizar o 82 

Internato Obrigatório para que a próxima turma ingressasse. A professora Claudete 83 

apresentou a planilha de escala do Internato, na qual se verifica o seguinte quantitativo de 84 

discentes de janeiro a março de 2022: 53 em Clínica Médica, 55 em Cirurgia, 57 em 85 

Pediatria e 53 em GO. É importante salientar que os membros do NDE manifestaram 86 

apoio à Coordenação do Curso e à Coordenação de Internato. 7) Comunicação de 87 

frequência em aula síncrona de TCS IV-B.  Trata-se de um pedido da professora 88 

Rayane Chamon, a qual solicitou que constasse em ata a comunicação de frequência em 89 

aulas síncronas do TCS IV-B. Afinal, dos  88 alunos, somente 1 compareceu em classe. 8) 90 

Lista de periódicos para avaliação dos professores sobre a manutenção dos mesmos 91 

no acervo da Biblioteca. Trata-se de uma solicitação da Biblioteca, a qual está de 92 

mudança para o segundo andar da faculdade de medicina. Foi feito um levantamento dos 93 

periódicos que não foram consultados nos últimos 20 anos. Diante disso uma consulta está 94 

sendo realizada com o objetivo de se saber quais periódicos não são mais consultados e 95 

quais periódicos são necessários. 9) Informes Gerais. A professora Claudete informou 96 

que a professora Andrea Regina de Souza Baptista submeteu um projeto de tutoria, 97 

referente à evasão escolar, e que estamos aguardando o resultando. Além disso, informou 98 

que fomos contemplados no edital da FAPERJ, de modo que recebemos R$ 175.000,00 99 

(cento e setenta e cinco mil reais) para atualização do acervo da biblioteca. Nada mais 100 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 101 

 102 

 103 

Profa Claudete A. Araújo Cardoso – SIAPE 1458469 104 

Coordenadora do curso de Medicina da UFF 105 


		2022-02-20T12:17:16-0300
	Claudete Aparecida Araújo Cardoso




