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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Ata  da  vigésima  primeira  reunião  extraordinária  do 
Colegiado do Curso de graduação em Medicina, realizada 
no  dia  21  de  julho  de  2021,  às  10h00min,  via  web 
conferência (devido à pandemia de Covid-19)

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas via webconferência, 
reuniram-se  os  seguintes  membros  do  Colegiado  do  curso  de  graduação  em  Medicina 
devidamente  convocados:  Prof.  Fábio  Almeida  Morais,  Prof.  Carlos  Alberto  Severo  Garcia 
Júnior, Profa. Iane Franceschet de Sousa, Profa. Josete Mazon, Profa Maíra Cola, Profa. Maruí 
Weber Corseuil  Giehl,  Profa. Pettala Rigon, Profa.  Roberta de Paula Martins, e os discentes 
Daniel  Nunes de Mello,  Maria Eduarda Coelho Cordeiro,  Letícia  Daiane Bencke da Silva e 
demais  alunos  do  curso  de  Medicina, 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. O Prof. João Matheus Acosta Dallmann justificou ausência. A 
professora  Flávia  colocou  em  votação  e  presença  dos  alunos  do  curso.  Aprovado  por 
unanimidade.  Em  seguida,  a  professora  colocou  em  votação  o  direito  a  voz  e  voto  dos 
representantes discentes, tendo em vista que a portaria de nomeação expirou e a substituição 
ainda não foi realizada. Aprovado por unanimidade. Na sequência, a profa. Flávia apresentou 
para apreciação os seguintes itens de pauta, na seguinte ordem: Item 1: Aprovação da Ata da 
28ª Reunião Ordinária do Colegiado de Curso Item 2: Discussão e deliberações a respeito 
da  oferta  de  módulos  e  alocações  docentes  no  semestre  2021.2.  Item  2:  Discussão  e 
deliberações a respeito da oferta de módulos e alocações docentes no semestre 2021.2. A ata 
não havia sido enviada com antecedência para apreciação dos membros, então a coordenadora 
sugeriu a retirada do item da pauta. A pauta foi aprovada por unanimidade com a retirada do 
item 1, passando a ser discutido como item 1 o item 2. Passaram então a discussão do item 1: 
Discussão e deliberações a respeito da oferta de módulos e alocações docentes no semestre 
2021.2.   A coordenadora iniciou a reunião resgatando pontos históricos sobre o assunto. Ela 
explicou que desde o início do curso vem sendo falado da necessidade de contratação de mais 
professores  para  o  curso.  A  professora  Flávia  relembrou  que  em  dois  mil  e  dezenove  a 
Administração  Central  da  UFSC  foi  informada  da  necessidade  de  mais  professores,  da 
insuficiência e incapacidade de ofertar o curso a partir de dois mil e vinte e um, com o número  
de professores existentes. A professora Flávia informou ainda que foi enviado por SPA em abril 
do ano de dois mil e vinte um documento, e reenviado em março de dois mil e vinte e um, outro 
relatório à PROGRAD, contendo todas as necessidades do curso e que, inclusive, foi criada uma 
comissão de alto nível para acompanhar a implantação do curso, composta pelo Reitor,  Pró-
Reitores, membros do gabinete, DEN, Direção do Centro, Coordenação de Curso, entre outros. 
Sendo assim, o curso recebeu nove vagas de docentes e técnicos. Porem, essas vagas não podem 
ser ocupadas por novos concursos públicos, apenas por concursos vigentes em outro campus ou 
redistribuição.  A  coordenadora  explicou  como  é  difícil  encontrar  profissionais  médicos  que 
prestaram concurso para outras cidades que queiram assumir a vaga em cidade diferente, por 
esse motivo dificilmente as vagas serão preenchidas e se forem, somente no próximo ano. Com a 
palavra,  o  aluno  Daniel  informou  que  o  Centro  Acadêmico  (CA)  obteve  contato  com  o 
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Ministério da Educação (MEC), em especial  com a Secretaria de Educação Superior (SESU) 
solicitando informações sobre o curso de Medicina de Araranguá e sobre pedidos de códigos de 
vagas para contratação de novos professores. A SESU, assim como o protocolo geral do MEC, 
informou que não possui nenhum registro de pedido de professores efetuado pela UFSC. Em 
seguida o professor Fábio apresentou uma tabela com a possível alocação de professores para o 
segundo semestre letivo de dois mil e vinte e um. Na tabela, já apresentada ao NDE, é possível  
verificar que não há professores suficientes para atender todos os módulos em andamento, em 
especial os da sétima fase. O professor Carlos sugeriu redistribuir os profissionais de Medicina 
da Família para o Módulo Comunidades VII, para que pelo menos um módulo na sétima fase 
seja oferecido.  O professor Fábio explicou que se for feita essa realocação, além do Módulo 
Comunidades  VII  não  ser  oferecido  integralmente,  os  módulos  Sequencial  V,  Habilidades  e 
Humanidades I e II ficarão com falta de professores. Continuando, o professor Fábio apresentou 
uma  tabela  com  as  horas-aulas  disponíveis  de  professores  e  horas-aulas  necessárias  para 
atendimento  de  todas  as  turmas.  Atualmente,  há  duzentos  e  setenta  e  duas  horas-aulas  de 
professores ativos, sendo necessário um total de trezentos e oitenta horas. Para esse momento são 
necessários sete professores médicos e cinco técnicos “nível E” para dar andamento ao curso no 
próximo semestre, sendo necessários mais professores para o primeiro semestre letivo de dois 
mil e vinte e dois. Nesse sentido, como discutido e aprovado pelo NDE não há possibilidade de 
ofertar os módulos Sequencial VII, Habilidades e Humanidades VII e Comunidades VII na sua 
totalidade e parte do Módulo Habilidades e Humanidades V. A professora Flávia disse ainda que 
alguns professores do curso sugeriram, inclusive,  a  paralisação total  do curso até  que novas 
medidas  sejam tomadas  pela  administração  da UFSC, pois  além da  falta  de professores,  os 
demais estão com suas horas acima do limite. Após ampla discussão e ponto de vistas de cada 
um  dos  membros  do  colegiado,  a  coordenadora  levou  para  votação  três  encaminhamentos 
surgidos durante a reunião. O primeiro: Encaminhamento do NDE de oferecer apenas o TCC VII 
e  não  oferecer  Sequencial  VII,  Habilidades  e  Humanidades  VII  e  Comunidades  VII  na  sua 
totalidade e parte do Módulo Habilidades e Humanidades V. Segundo: Sugestão do professor 
Carlos de realocar  professores para oferecer o Módulo Comunidades, nem que parcialmente. 
Terceiro: Sugestão de outros professores, trazido pela professora Flávia, de não oferecer nenhum 
módulo  até  que  novas  medidas  sejam  tomadas.  A  coordenadora  pediu  aos  membros  que 
realizassem a votação pelo chat da sala, tendo como resultado oito votos para a primeira proposta 
e dois votos para a terceira proposta, sendo um do professor Carlos, que solicitou o registro em 
ata.  Aprovado  por  maioria  por  não  oferecer  os  módulos  Sequencial  VII,  Habilidades  e 
Humanidades  VII  e  Comunidades  VII  na  sua  totalidade  e  parte  do  Módulo  Habilidades  e 
Humanidades V. 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, 21 
de julho de 2021.
Prof. Fábio Almeida Morais
Prof. Carlos Alberto Severo Garcia Júnior
Prof. Flávia Corrêa Guerra
Prof. Iane Franceschet de Sousa
Prof. Josete Mazon
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Prof. Maíra Cola
Profa. Maruí Weber Corseuil Giehl
Prof. Pettala Rigon
Prof. Roberta de Paula Martins
Disc. Daniel Nunes de Mello
Disc. Letícia Daiane Bencke da Silva
Disc. Maria Eduarda Coelho Cordeiro
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