
 

 

ATA DA REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

(Realizada dia 26 de janeiro 2022) 

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

em vídeo conferência, a Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 2 

Graduação em Medicina. O Professor Arnaldo Costa Bueno, vice-coordenador de curso, 3 

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

representantes do DABT: Adriana Pitella Sudré, MIP; Alair Sarmet Santos, MRD; Ana 5 

Caroline Siquara, MPT; Carlos Augusto Faria, MMI; Cláudia Lamarca Vitral, MIP; Cristina 6 

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

Carla Castro Cardoso de Almeida, GCM ; Luiz Montenegro, MSS; Sandra Costa Fonseca, 8 

MEB; Thiago Pavoni Chagas, MPT; Tania Gouvea Thomaz, MFL; Valéria de Queiroz Pagnin, 9 

MSM; Ana Luiza SantosBerriel, DABT; Pedro Barbosa Gomes, DABT; A reunião teve como 10 

pauta os itens: 1)aprovação da ata da reunião de 08/12/2021. A ata foi aprovada sem 11 

ressalvas. 2) Formação de GT para organizar regimento interno do NDE. O professor 12 

Arnaldo enviou como base para os participantes algumas resoluções para uma proposta de 13 

regimento interno do NDE. O primeiro documento analisado foi a proposta de regimento do 14 

NDE de 23 de maio de 2015. O documento, que possui 8 artigos, foi analisado pelos docentes e 15 

foram sugeridas alterações. 3) Discussão dos prazos e atividades da Extensão Universitária. 16 

Discussão e apresentação da Resolução Cepex nº 567/2021. O documento foi enviado em anexo 17 

para os integrantes lerem previamente. A Resolução trata da regulamentação e incorporação da 18 

extensão universitária ao currículo, que será obrigatória para todos os cursos, possuindo carga 19 

horária mínima de 10% da carga horária do currículo. O Prof. Arnaldo fez uma leitura dinâmica 20 

e passou a palavra para a Profª Adriana Pitella Sudré para que ela resumisse as informações 21 

discutidas no GT realizado no dia anterior à reunião. A professora Adriana informou que do 1º 22 

ao 4º períodos temos disciplinas que oferecem extensão, como a MAD (Mecanismos de 23 
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Agressão e Defesa) onde ela desenvolve atividades com os alunos nas escolas e entende que 24 

caracterizaria como atividade de extensão, assim como as disciplinas de Trabalho de Campo 25 

(TCS) e o próprio Internato. A professora Adriana citou que deveria ser feito um levantamento 26 

do que pode ser enquadrado e contabilizado como carga horária de extensão entre todas as 27 

disciplinas existentes no currículo do Curso de Medicina, e que o restante fosse 28 

complementado. Citou o exemplo de outros cursos que criaram uma disciplina nos moldes da 29 

Iniciação Científica com a finalidade de preencher as horas restantes. Fez a observação de que 30 

esta carga horária não poderia ser contabilizada como atividade complementar, pois teria dupla 31 

finalidade, e não poderia mudar a carga horária do curso, pois está explícito no regimento. 32 

Talvez haja a necessidade de cortes nas cargas horárias das demais disciplinas e somente um 33 

estudo mais aprofundado poderá identificar. O assunto voltará a ser discutido no GT do 1º ao 4º 34 

períodos com a presença das professoras de TCS, que não puderam estar presentes na última 35 

reunião. 4) Discussão do documento “Projeto de regimento do Internato Médico”. O GT do 36 

Internato revisará o documento e trará suas conclusões em forma de pauta para a próxima 37 

reunião do NDE. Pelo horário avançado da Reunião, passou para o item seguinte. 5) Informes 38 

Gerais. A Professora Sandra Fonseca pediu que fosse registrado, em assuntos gerais, a sua 39 

retratação com relação à fala na reunião de 08.12.2021. Informou que foi enviado e-mail para 40 

todo o grupo do NDE e um ofício para o Prof. Adauto Dutra, diretor da Faculdade de Medicina, 41 

pedindo desculpas pela forma como se dirigiu a ele. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 42 

encerrada. 43 
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