
 

 

ATA DA REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

(Realizada dia 11de maio de2022) 

 
Ao décimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, realizou-se, via Google 1 

Meet, em videoconferência, a reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 2 

Graduação em Medicina. A Profª Claudete Araújo Cardoso, Coordenadora do Curso, abriu 3 

os trabalhos às nove horas, estando on-line os seguintes professores e alunos representantes do 4 

DABT: Carlos Augusto Faria, Arnaldo Costa Bueno, Maria de Fátima Bazhuni, MMI; Adriana 5 

Pitella Sudré, MIP; Alair Sarmet Santos, Cristina Asvolinsque, MRD; Ana Caroline Siquara, 6 

MPT; Christianne Bretas Vieira, MFL; Fernanda Carla Ferreira Brito, MFL; Graça Helena 7 

Maia, MPT; Helena Carla Castro, GCM; Lilian Koifman, MPS; Luiz Cláudio Santos, MCG; 8 

Moema Guimarães Motta, MSS; Sandra Costa Fonseca, MEB; Tânia Gouvea Thomaz, MFL; 9 

Thaís Guaraná, MMC; Valéria de Queiroz Pagnin, MSM; Luiza Magalhães de Assis e Pedro 10 

Barbosa Gomes, DABT. Justificou a sua ausência a professora Daniella Campelo Cox Moore, 11 

MMC, pois estava dando aulas neste horário. A reunião teve como pauta os seguintes itens: 1) 12 

Aprovação da ata da reunião realizada em 13/04/2022. A ata foi aprovada sem ressalvas. 2) 13 

Relatório dos pequenos grupos (GT do 1
o
 ao 4

o
, 5

o
 ao 8

o
 e Internato). A Professora Adriana 14 

Pitella apresentou um resumo da reunião do GT do 1º ao 4º Período, mencionou que não houve 15 

nenhuma queixa por parte dos professores com relação ao andamento do período. Trouxe 16 

novamente a queixa dos alunos do 1º período. Está havendo um problema com relação ao 17 

deslocamento dos alunos, pois com aulas no campus do Gragoatá e aulas no Hospital em 18 

horários muito próximos, fica difícil para os alunos chegarem nos horários previstos. Está sendo 19 

discutida a possibilidade de transferir as aulas ministradas no HUAP para o Gragoatá no 20 

próximo período, para que a Psicologia Médica dê aulas lá e diminua esse deslocamento. A 21 

professora Adriana Pitella relatou que existe um problema de horários entre as disciplinas MAD 22 

IV e Fisiologia na sexta-feira, pois os alunos têm aula de Fisiologia de 9 às 11h e logo em 23 

seguida, de 11h às 13h de MAD IV, sem intervalo, tornando-se cansativo para os alunos. A 24 

proposta de solução para essa perda do tempo de aula, em função de um intervalo informal que 25 

acarreta uma perda de 30 minutos de aula, seria iniciar a fisiologia às 8:30h, encerrando às 26 

10:30. Sobre as atividades de extensão, a Profª Adriana informou que, em conjunto com os 27 

demais professores, foi levantada a possibilidade de ocupar, no quarto período, o horário do 28 

TCS II-D da sexta-feira à tarde que se encontra livre. Sobre o GT do 5º ao 8º períodos, o Prof. 29 

Carlos Faria informou que houve conversas sobre a carga horária de MIAI I, que precisa ser 30 

oficializada que irá ficar com uma carga horária teórica de 40 horas e prática de 170 horas. 31 

Informou também que a carga horária de MICA IV também precisa ser oficializada, pois no 32 

currículo consta algo diferente do que é feito na prática. Em relação ao GT do Internato, a Profª 33 

Claudete informou que devido aos problemas sócio-econômicos da população em geral, os 34 
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alunos estão fazendo uma quantidade maior de atividades extracurriculares, ocupando seus 35 

horários e conflitando com os horários do Internato. Está em andamento a confecção do 36 

regimento do Internato, que será trazido em breve para apreciação do NDE. 3) Atualização 37 

sobre as atividades da Extensão Universitária (Resolução CEPEx 567/2021). A palavra foi 38 

passada para a Profª Valéria Pagnin, organizadora dos trabalhos. A Profª informou que a 39 

curricularização da extensão não precisa ter projeto de extensão associado. A disciplina que 40 

resolver abrigar uma parte da atividade extensionista não perde o caráter de disciplina, ela 41 

continua sendo uma disciplina, a carga horária do professor continua sendo lançada 42 

normalmente, não há pretensão de aumento ou diminuição de carga horária de nenhuma 43 

disciplina que vá aderir à atividade extensionista, pois o currículo da medicina já está com uma 44 

carga horária muito extensa. A comissão ainda irá se reunir para discutir as propostas recebidas. 45 

Ainda não está fechada a possibilidade de incluir que projetos de extensão que já existam 46 

também contem para a carga horária curricular. 4)Retorno dos pré e co-requisitos referentes 47 

às disciplinas do 2º ao 7º período, que foram retirados do Relatório Curricular no ano de 48 

2020. A proposta é retornar os pré e co-requisitos que foram retirados no período de pandemia. 49 

5) Atualização do PPC (Projeto Pedagógico de Curso). A Profª Sandra Fonseca apresentou 50 

uma proposta como exemplo e detalhou o seu preenchimento, ouvindo opiniões dos presentes 51 

na reunião. Esta atualização está em andamento e voltará à discussão na próxima reunião. 52 

6)Discussão do regimento interno do NDE (documento em anexo). Foi sugerido acatar como 53 

presença a falta do docente na reunião do NDE desde que o mesmo tenha comparecido 54 

regularmente às reuniões do GT, atuando e sendo presente. Outro ponto também é a 55 

representatividade dos estudantes. Foi observado que sempre havia no NDE estudantes do ciclo 56 

básico e do ciclo clínico, mas não do Internato. Foi sugerida a proposta de ter três 57 

representantes discentes, sendo um de cada ciclo. 7) Discussão do regimento para os 58 

coordenadores de período. Ainda existem pontos a serem debatidos sobre a forma deste 59 

regimento e seu registro perante a Reitoria. Este assunto voltará em uma nova reunião, após 60 

consulta da Profa Valéria Pagnin à reitoria. 8) Formulário de comunicado de Intercorrência 61 

em aula. A Profª Claudete sugeriu a adoção de um formulário onde o representante de turma 62 

informe intercorrências durante a aula, podendo ser a comunicação de uma falta de professor, 63 

problemas com salas, ou qualquer outro tipo de problema. A idéia é que o documento seja 64 

utilizado tanto pelos discentes quanto pelos docentes para se comunicar intercorrência em sala 65 

de aula. Foi sugerido pela Profª Adriana o modelo seguido pelo Instituto Biomédico. 9) 66 

Atualização da Coordenação de Curso. A Profª Claudete comunicou a sua permanência na 67 

Coordenação de Curso e a saída do Prof. Arnaldo Bueno da Vice-Coordenação. 10) Informes 68 

Gerais. A Profª Claudete informou sobre o levantamento de vagas ociosas do curso de 69 

Medicina. No momento temos 56 vagas ociosas. É esperado que algumas dessas vagas sejam 70 

preenchidas com as transferências institucionais e posteriormente será verificada a 71 

possibilidade de um novo concurso de transferência de ampla concorrência. Sem mais assuntos 72 

a tratar, a reunião foi encerrada. 73 

 74 

 75 

Profa Claudete A. Araújo Cardoso – SIAPE 1458469 76 

Coordenadora do curso de Medicina da UFF 77 


		2022-05-31T22:09:34-0300
	Claudete Aparecida Araújo Cardoso




