
 

  

ATA DA REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

(Realizada em 10 de novembro de 2021) 

 

Ao décimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, realizou-se, de forma on-line, via Google 1 

meet, a reunião do Núcleo Docente Estruturante, NDE, do Curso de Graduação em Medicina. A Profª. 2 

Claudete Araújo Cardoso, coordenadora de curso, e o Prof. Arnaldo Costa, vice coordenador, 3 

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

DABT: Adriana Pitella Sudré, MIP;   Alair Augusto Sarmert Moreira Damas dos Santos, MRD;  Anna 5 

Luisa  Santos Berriel, DABT; Carlos Augusto Faria, MMI; Catia Lacerda Sodre, GCM;   Claudia 6 

Lamarca Vitral, MIP;  Cristina Asvolinsque Pantaleão Fontes, MRD;   Fernanda Carla Ferreira de 7 

Brito, MFL;  Gabriel De Biase Hermann, DABT;  Graça Helena Maia do Canto Teixeira, MPT;   Karin 8 

da Costa Calaza, GNE;   Laís Sales, DABT; Lilian Koifman, MPS;  Luciana Souza de Paiva, 9 

GIM,  Sandra  Costa Fonseca, MEB,  Tânia Gouvêa Thomaz, MFL;  Thaís Guaraná de Andrade, 10 

MMC;  Thiago Pavoni Gomes Chagas, MPT;    Valéria de Queiroz Pagnin, MSM. Participaram como 11 

convidados (as): Alexandra Assad, Armanda Pache e Maria Elisa da Cunha, representando a Comissão 12 

do TCC; Ana Lucia Torres, Fernanda Daniel da Silva, Verônica Novaes Esteves, representando a 13 

biblioteca. Justificou a ausência: Moema Guimarães Motta, MSS.   A reunião teve como pauta os 14 

itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 13/10/2021. A ata foi aprovada sem ressalvas.  2) Biblioteca 15 

- Avaliação externa do INEP.  Este item foi uma demanda da biblioteca, representada nessa reunião 16 

pelas bibliotecárias Verônica, Fernanda e Ana Lúcia. A Verônica Novaes explicou que um dos itens da 17 

avaliação do INEP é o relatório de adequação do acervo da biblioteca em relação ao Projeto Pedagógico 18 

de Curso (PPC), o qual deve contemplar a bibliografia básica e complementar. Destacou que caso seja 19 

preciso atualizar o acervo, isso pode levar em torno de quatro meses, visto que a compra ocorre por 20 

meio de processo licitatório. Outro item da avaliação é a disponibilização dos TCCs no repositório, o 21 
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qual foi explicado pela Ana Lúcia Torres. Segundo ela, não há nenhum TCC da medicina 22 

disponibilizado no repositório, o que é deve ser ajustado, visto que a nota máxima, cinco, somente é 23 

obtida se os TCCs estiverem disponibilizados no repositório.  3) Proposta de mudança no formato do 24 

TCC. A professora Claudete informou que a normatização vigente é a de 2019 e que há uma Comissão 25 

de TCC, formada pelas professoras Alexandra Assad, Armanda Pache e Maria Elisa Miterhof, as quais 26 

fizeram uma breve apresentação acerca dos TCCs e no final propuseram algumas mudanças. Segundo a 27 

professora Maria Elisa, atualmente o TCC compreende   os seguintes formatos: monografia, resumo, 28 

artigo publicado e capítulo de livro.  Além disso, segundo ela, o discente não precisa apresentar o 29 

trabalho, sendo aceito como coorientadores professores externos. Sendo assim, ela apresentou as 30 

seguintes propostas de mudanças: a) que haja apresentação oral da monografia com banca composta 31 

pelo orientador, b) que TCC compreenda apenas a monografia, c) que sejam aceitos como orientadores 32 

somente professores da UFF do curso de medicina, sem coorientador, d) transformar o TCC em 33 

disciplina. Ela ainda destacou que a norma atual apresenta algumas brechas, o que gera dúvidas e 34 

compromete a validação da nota final e salientou que o formato monografia com apresentação é uma 35 

demanda externa. Afinal, muitos discentes buscam revalidar diploma fora do país e esse é o formato de 36 

TCC aceito lá fora. Como houve bastante debate acerca das propostas, não havendo uma uniformidade 37 

de opiniões quanto alguns pontos, a professora Claudete informou que o assunto seria pautado 38 

novamente na próxima reunião antes de ser levado ao Colegiado. 4)  Reestruturação dos grupos 39 

pequenos para discussão do NDE.  A professora Claudete destacou a importância dos pequenos 40 

grupos, os GTs, serem retomados, o que de modo geral foi aceito pelos membros. Destaca-se que ao 41 

todo há três GTs: o do 1º ao 4º, o do 5º ao 8º e o do 9º ao 12º (internato). Nada mais havendo a tratar, a 42 

Presidente encerrou a reunião e mandou que se lavrasse a ata, a qual, depois de lida e aprovada vai, pela 43 

mesma assinada. 44 
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