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

Ata  da  décima  sétima  reunião  extraordinária  do 
Colegiado do Curso de graduação em Medicina, realizada 
no  dia  20  de  abril  de  2021,  às  10h00min,  via  web 
conferência (devido à pandemia de Covid-19)

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas por  via webconferência, 
reuniram-se  os  seguintes  membros  do  Colegiado  do  curso  de  graduação  em  Medicina 
devidamente  convocados:  Prof.  Carlos  Alberto  Severo  Garcia  Júnior,  Prof.  Fábio  Almeida 
Morais, Profa.  Iane Franceschet de Sousa, Prof. João Matheus Acosta Dallmann, Profa. Josete 
Mazon, Profa. Maíra Cola, Profa. Maruí Weber Corseuil Giehl, Profa. Roberta de Paula Martins,  
Profa. Rosane Silvia Davoglio, e os discentes  Letícia Daiane Bencke da Silva, Maria Eduarda 
Coelho Cordeiro, Murilo Evandro de Melo 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:  Aprovação  da  Ata  da  25ª  Reunião 
Ordinária do Colegiado de Curso; Item 2: Aprovação da alocação de Professores para o 
semestre 2021/1; Item 3: Homologação do resultado final da eleição para Coordenação do 
Curso  de  Medicina;  Item  4:  Discussão  e  deliberações  a  respeito  do  planejamento  e 
organização de retorno das aulas práticas no curso de Medicina Campus Araranguá (ponto 
de pauta solicitado pelo Colegiado Discente do Curso de Medicina Campus Araranguá). A 
pauta foi aprovada por unanimidade. Passaram então a discussão do item 1: Aprovação da Ata 
da 25ª Reunião Ordinária do Colegiado de Curso. A ata foi aprovada por unanimidade. Item 
2: Aprovação da alocação de Professores para o semestre 2021/1.  O Professor Fábio fez a 
apresentação  em tela  do quadro  de  horários  e  alocações  de  professores.  O professor  Carlos 
observou que está com uma disciplina na fisioterapia “Saúde Pública” no mesmo horário de 
habilidades e humanidades II na quinta feira. Mas como as aulas estão no formato remoto ele 
poderá conciliar  as duas juntas. Quanto à disciplina de TCC a professora Maruí ficará como 
responsável.  Colocado em aprovação. Aprovado por unanimidade.  Item 3: Homologação do 
resultado final da eleição para Coordenação do Curso de Medicina;  A Professora Josete, 
presidente da comissão eleitoral,  informou os números da eleição.  Dos 160 eleitores aptos a 
votar,  70 votaram da chapa 1 e 5 votaram em branco. Colocado em votação o resultado da 
eleição.  Aprovado  por  unanimidade.  Item  4:  Discussão  e  deliberações  a  respeito  do 
planejamento e organização de retorno das aulas práticas no curso de Medicina Campus 
Araranguá  (ponto  de  pauta  solicitado  pelo  Colegiado  Discente  do  Curso  de  Medicina 
Campus  Araranguá).  Os  discentes  trouxeram  sugestões  de  estratégias  para  retorno  às 
atividades presenciais. Sendo alguma delas: Termo de responsabilidade, retorno dos professores 
que já estão trabalhando na linha de frente do covid-19, com o consentimento deles; Elaboração 
de estratégias específicas para os alunos fragilizados, tendo em vista que são poucos conforme 
pesquisa feita previamente pelo Colegiado Discente; Utilizar vacinas descartadas no final do dia 
pela secretaria de saúde dos municípios. Não utilizar a variante do vírus como ponto para não 
retorno porque sempre teria a possibilidade de uma nova variante.  O Professor Fábio, com a 
palavra, disse que é necessário pensar no que poderia ou não poderia voltar de aulas práticas.  
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Explicou que não há como fazer ato infracional quanto às aglomerações fora da universidade, 
mesmo com o termo de compromisso assinado. Em relação às vacinas o professor disse que é 
interessante esse aproveitamento, mas que não é possível vincular o retorno dos alunos a isso. 
Não é possível colocar no documento de retorno. Há uma alternativa que está sendo estudada 
pela coordenação, que só é viabilizada entre um semestre e outro. A falta de professores também 
é um agravante para o retorno das atividades práticas. Na sequência, ficou acordada uma nova 
reunião ordinária para o dia onze de maio. 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, 20 de abril de 2021.
Prof. Carlos Alberto Severo Garcia Júnior
Prof. Fábio Almeida Morais
Prof. Flávia Corrêa Guerra
Prof. Iane Franceschet de Sousa
Prof. João Matheus Acosta Dallmann
Prof. Josete Mazon
Prof. Maíra Cola
Prof. Maruí Weber Corseuil Giehl
Prof. Roberta de Paula Martins
Prof. Rosane Silvia Davoglio
Disc. Daniel Nunes de Mello
Disc. Maria Eduarda Coelho Cordeiro
Disc. Letícia Daiane Bencke da Silva
Disc. Murilo Evandro de Melo
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