
 

 

ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO NDE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
 (Realizada dia 10 de agosto de 2022)    

 
Ao décimo dia do mês de agosto dois mil e vinte e dois, realizou-se, via Google Meet, em videoconferência, 1 

a Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Medicina.  A Profª.  2 

Claudete Aparecida Araújo Cardoso, Coordenadora do Curso, abriu os trabalhos às oito horas e trinta 3 

minutos, estando on-line os seguintes professores e alunos registrados na medida em que foram comparecendo 4 

na “live”: Professores: Alair Augusto Sarmet Moreira Damas dos Santos, Cristina Asvolinsque Pantaleão 5 

Fontes, MRD; Daniella Campelo Batalha C. Moore, MMC; Raiane Cardoso Chamon, Ana Caroline Siquara 6 

de Sousa, MPT; Helena Carla Castro Cardoso de Almeida, GCM; Fernanda Carla Ferreira Brito, MFL; Luiz 7 

Claudio Santos de Souza Lima, MCG; Arnaldo Costa Bueno, MMI; Valeria de Queiroz Pagnin, MSM; Lilian 8 

Koifman, MPS; Representando os alunos pelo DABT: Carolina Soares, Luiza Magalhães.  Pauta: 1) 9 

Aprovação da ata da reunião realizada em 13/07/2022: A ata foi aprovada sem ressalvas. 2) Relatório dos 10 

pequenos grupos (GT do 1º ao 4º, 5º ao 8º e Internato): a) GT 1º ao 4º: A professora Raiane informou que 11 

na última reunião foi discutida a questão dos discentes repetentes. b) GT do 5º ao 8º:  O professor Luiz Cláudio, 12 

em relação ao 7º período, informou sobre a questão da unificação das avaliações. A professora Cristina 13 

Asvolinsque informou que a orientação, em relação ao 5º período, é retornar a grade antiga, anterior à 14 

pandemia. c) Internato: A professora Claudete informou que a demanda da turma 117 de antecipar a data da 15 

formatura será levada ao Colegiado de Curso. Tal turma solicita a redução de seu Internato, que de treze 16 

semanas passaria para sete, devido ao alistamento militar e à residência médica. 3) Apresentação das 17 

atividades da Extensão Universitária para a curricularização da extensão (Resolução CEPEx 567/2021): 18 

A professora Valéria informou quais são as disciplinas que possuem características de extensão e por isso 19 

serão utilizadas para atender a demanda preconizada na Resolução CEPEx 567/2021, a qual afirma que todos 20 

os cursos de graduação devem incorporar componentes de extensão aos seus currículos. De acordo com o 21 

exposto no art.3º§ 1º, “A carga horária prevista para as atividades curriculares de extensão deve totalizar, 22 

no mínimo, 10% (dez por cento) da carga horária total do currículo dos cursos de graduação” Nesse sentido, 23 

contribuirão para essa demanda, dedicando horas para o desenvolvimento de atividades de caráter 24 

extensionistas, as seguintes disciplinas: a) TCS I-A, 27 h; b) TCS I-B, 27h; c) TCS II- E, 13,5 h; d) TCS II-D, 25 

13,5 h sob a coordenação do Instituto de Saúde Coletiva, sendo também realizados projetos junto ao COLUNI, 26 

que totalizarão 85 horas nestas atividades; e) Saúde e Sociedade III, 15h (50% da carga horária da disciplina) 27 

e f) MAD IV, 6 h. O restante da carga horária virá dos Internatos Obrigatórios (IO) Médicos, totalizando 730 28 

h assim distribuídas: IO Atenção Básica com 80 h, IO Saúde Mental com 130 h, IO Clínica Médica com 130 29 

h, IO Cirurgia com 130 h, IO Pediatria com 130 h e IO Tocoginecologia com 130 h.  4) Atualização do PPC 30 

(Projeto Pedagógico de Curso): A professora Claudete informou que foi feita uma força tarefa, coordenada 31 

pela professora Sandra Fonseca, para atualizar o PPC. 5) Documentação necessária para a segunda fase da 32 

renovação de reconhecimento do nosso curso pelo MEC: A professora Claudete informou acerca da 33 

simplificação realizada no documento do Google form e ressaltou que aqueles que já preencheram não 34 

precisarão preencher novamente. Haverá um espaço para inserir o link do currículo lattes. Será utilizado como 35 

comprovação o currículo lattes e quem não possuir o mesmo poderá utilizar o RAD. 6) Discussão do 36 

Regimento do Internato: A professora Claudete informou que o regimento vigente está obsoleto, tendo mais 37 
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de vinte anos. A professora Maria Auxiliadora Saad, coordenadora geral do Internato, destacou alguns pontos 38 

importantes, como a questão de férias, faltas, abonos, reposição e adequação do Internato às Diretrizes 39 

Curriculares do MEC de 2014. Salientou também que o calendário de férias no Internato não segue o 40 

calendário de férias escolares estipulado pela Universidade. A questão da necessidade ou não de reposição em 41 

casos de faltas motivadas por questões de saúde deu ensejo a um longo debate. De um lado os que se 42 

posicionaram a favor do abono; de outro, os que foram contra, sob a alegação de que todas as faltas deveriam 43 

ser integralmente repostas, visto que em alguns casos o afastamento poderia ocorrer por um longo período, 44 

comprometendo todo o processo de ensino-aprendizagem. Após a discussão do assunto, concluiu-se que é 45 

preciso observar a viabilidade pedagógica acadêmica no que tange ao abono de faltas, motivo de saúde. Outro 46 

ponto destacado pela professora Claudete foi a questão da liberação/ autorização dos internos para a realização 47 

de plantões extracurriculares. Segundo a professora, somente é possível a liberação para a realização de 48 

plantões de 12h/semanais. Por fim, outro assunto discutido foi a liberação do interno para participar de 49 

congresso, sendo sugerida a liberação no máximo uma vez/semestre. 7) Informes gerais: Não houve informes 50 

gerais. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.  51 
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