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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Ata da décima reunião extraordinária  do Colegiado do 
Curso de graduação em Medicina, realizada no dia 30 de 
junho de 2020, às 09h00min, via webconferência no link: 
https://meet.jit.si/InteriorSwingsDivorceNOT (devido  à 
pandemia de Covid-19)

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas  via web conferência no link: 
https://meet.jit.si/InteriorSwingsDivorceNOT, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado 
do curso de graduação em Medicina devidamente convocados: Professor Carlos Alberto Severo 
Garcia Junior, Professor João Matheus Acosta Dallmann, Professora Josete Mazon, Professora 
Maíra Cola,  Professora Maruí Weber Corseiul Giehl,  sob a Presidência da Professora Flávia 
Corrêa  Guerra,  Presidente  do  Colegiado  do  Curso  de  Graduação  em  Medicina,  que 
cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta à reunião. As professoras Péttala e 
Roberta  estão  em licença  maternidade.  A professora Iane  Franceschet  de  Sousa  justificou  a 
ausência.  O professor Fábio Almeida Morais e os discentes Letícia Daiane Bencke da Silva, 
Maria Eduarda Coelho Cordeiro, Murilo Evandro de Melo e Daniel Nunes de Mello participaram 
como convidados.  Em seguida,  passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta:  Item 1: 
Aprovação da ata da 17ª reunião ordinária do colegiado do curso.  O item foi posto em 
votação e aprovado por unanimidade. Item2:  Apreciação da ata da 9ª reunião extraordinária 
do colegiado do curso. Após ampla discussão a ata  foi aprovada por unanimidade. Item 3: 
Discussão e deliberações  acerca do cenário para o retorno às aulas.  A professora Flávia 
inicialmente apresentou os alunos como participantes convidados pelo colegiado. Ela pediu que 
os alunos falassem sobre as reuniões que eles estão realizando. O aluno Murilo explicou que nas 
reuniões discentes do curso, os discentes se mostraram favoráveis ao retorno das aulas de forma 
remota, porém apresentam dúvidas de em quais condições seriam realizadas. A aluna Letícia 
disse que os alunos estão muito ansiosos com a falta de informações e respostas e solicitou que o 
colegiado explicasse o que já foi discutido e decidido. A professora Flávia disse que não houve 
nenhuma tomada de decisão, apenas discussões. O professor Fábio, por sua vez, explicou que 
não foi votado nada porque não existe uma posição concreta da reitoria sobre as condições de 
ensino e explicou que a discussão maior nos últimos dias foi sobre a adequação do curso e a falta 
de professores para o início da nova turma. Continuando, a professora Flávia esclareceu que 
algumas portarias já autorizaram a realização do ensino remoto da primeira à oitava fase do 
curso, porém as disciplinas com prática não podem ser ministradas desta forma. O professor João 
Matheus falou sobre as últimas discussões no Conselho Universitário (CUn) e explicou que os 
comitês estão propondo o ensino remoto emergencial, mas existem muitos conflitos de interesse. 
Na opinião pessoal do professor, o ensino remoto pode abrir lacunas intelectuais e existem outras 
alternativas de ensino. A professora Flávia salientou a importância de aguardar a posição do CUn 
e da UFSC, de forma geral, para poder deliberar sobre o assunto, e que é importante pensar na 
questão de retornar parcialmente e se será transformado o módulo Comunidades em teórico, 
totalmente. Após a discussão passaram ao item 4: Apreciação e discussão sobre ensino remoto 
no  período  da  pandemia  de  COVID-19.  Após  ampla  discussão  iniciada  no  item três,  foi 
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solicitado pelos discentes que a votação fosse adiada e deixada para reunião posterior para que 
eles  possam  consultar  todos  os  demais  alunos.  A  professora  Flávia  também  colocou  a 
importância de ser adiada a votação, tendo em vista que a portaria de representação discente 
ainda não foi expedida,  impossibilitando os alunos de votarem.  A proposta foi colocada em 
votação e aprovado por unanimidade o adiamento da apreciação do item quatro.  Ao final,  o 
aluno Murilo pediu que fosse permitido a participação deles como convidados até a emissão da 
portaria. O colegiado se manifestou favorável. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, a 
Professora Flávia Corrêa Guerra agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da 
qual,  para  constar,  eu,  Giane  de  Farias  Pereira  Santana,  Assistente  em  Administração  da 
Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos 
presentes. Araranguá, 30 de junho de 2020.

Prof. Carlos Alberto Severo Garcia Junior

Prof. Flávia Corrêa Guerra

Prof. João Matheus Acosta Dallmann

Prof. Josete Mazon

Prof. Maíra Cola

Prof. Maruí Weber Corseiul Giehl
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