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

Ata da décima sexta reunião extraordinária do Colegiado 
do Curso de graduação em Medicina, realizada no dia 08 
de fevereiro de 2021, às 07h30minh, via web conferência 
(devido à pandemia de Covid-19)

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às sete horas e trinta minutos por via 
webconferência,  reuniram-se  os  seguintes  membros  do  Colegiado  do  curso  de  graduação  em 
Medicina  devidamente  convocados:  Prof.  Fábio Almeida  Morais,  profa.  Iane  Franceschet  de 
Sousa, Profa.  Josete  Mazon,   Profa.  Maíra Cola,  Profa.  Maruí Weber  Corseuil  Giehl,  profa. 
Roberta de Paula Martins, Profa. Rosane Silvia Davoglio, e os discentes Maria Eduarda Coelho 
Cordeiro  e  Daniel  Nunes  de  Mello,  sob a  Presidência  da  profa.  Flávia  Corrêa  Guerra, 
coordenadora  do  Curso  de  Graduação  em  Medicina,  que  cumprimentou  a  todos  e  havendo 
quórum, deu por aberta à reunião. A profa. Flávia apresentou para apreciação o seguinte item de 
pauta, na seguinte ordem:  Item 1:  Apreciação da solicitação de quebra de pré-requisito do 
módulo Comunidades V pelo aluno Eberval Floriano. A pauta foi aprovada por unanimidade. 
Passaram à discussão do  item 1:  Apreciação da solicitação de quebra de pré-requisito do 
módulo  Comunidades V pelo aluno Eberval  Floriano.  A profa.  Flávia disse  que o aluno 
encaminhou um atestado no dia 02 de fevereiro para o e-mail  institucional dela com perícia 
realizada  pela  UFSC,  por  ele  ser  servidor  no  HU.  O  atestado  tem  data  de  10/11/2020, 
afastamento por 60 dias de 10/11/20 a 08/01/21. Disse que o aluno é da primeira turma e que está 
na quinta fase. Falou também, que o aluno não participou de uma parte do módulo comunidades 
IV reprovando por nota. A profa. Paula disse que em conversa com o grupo de professores, não 
acham que seja um impedimento a quebra de pré-requisito. A profa. Maruí disse que forneceram 
um prazo maior para esses alunos concluir a disciplina e que em contato por e-mail o aluno disse 
que não teria condições de concluir. A profa. Flávia disse que o atestado deveria ser interposto 
no prazo. Após ampla discussão, colocado em votação a solicitação de quebra de pré-requisito 
do módulo Comunidades V.  Aprovado por 8 votos a favor e 2 votos contra. A solicitação de 
quebra de pré-requisito  do módulo Comunidades  V foi  concedida  pelo Colegiado de Curso, 
tendo em vista a excepcionalidade da pandemia de SARS-Cov-19. Lembrando que essa quebra 
de pré-requisito não garante que o aluno possa cursar o módulo Comunidades IV, pendente, 
concomitantemente com os outros módulos. 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,  Márcia  Elida  Domingos  Prudêncio,  Assistente  em Administração  da 
Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos 
presentes. Araranguá, 08 de fevereiro de 2021.
Prof. Fábio Almeida Morais
profa. Flávia Corrêa Guerra
profa. Iane Franceschet de Sousa
Profa. Josete Mazon
Profa. Maíra Cola
Profa. Maruí Weber Corseuil Giehl
profa. Roberta de Paula Martins
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Profa. Rosane Silvia Davoglio
Disc. Daniel Nunes de Mello
Disc. Maria Eduarda Coelho Cordeiro
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