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

Ata  da  vigésima  segunda  reunião  extraordinária  do 
Colegiado do Curso de graduação em Medicina, realizada 
no  dia  24  de  agosto  de  2021,  às  16h00min,  via  web 
conferência (devido à pandemia de Covid-19)

Aos vinte  e  quatro dias  do mês de agosto de dois  mil  e  vinte  e  um, às dezesseis  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. Ione Jayce Ceola Schneider, Prof. João 
Matheus Acosta Dallmann, Profa. Josete Mazon, Profa Maíra Cola, Profa. Maruí Weber Corseuil 
Giehl,  Profa.  Roberta  de  Paula  Martins,  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. Alguns alunos do curso de Medicina também participaram da 
reunião,  entre  eles  os  futuros  representantes  discentes  que  estão  aguardando  a  emissão  da 
portaria, Italo Bartelt Tonnera e Vitor Henrique Macarini.  O colegiado convidou a professora 
Francielly Andresa Felipetti para participar da reunião para explicar o plano de reposição das 
atividades práticas da sua disciplina. Em seguida, a professora Flávia apresentou para apreciação 
o  seguinte  item  de  pauta:  Item  1:  Discussão  e  deliberações  a  respeito  de  proposta  de 
recuperação de práticas dos módulos em menção P. A pauta de item único foi aprovada por 
unanimidade. Passaram então a discussão do  item 1: Discussão e deliberações a respeito de 
proposta de recuperação de práticas dos módulos em menção P. A professora Flávia iniciou 
a discussão passando a palavra pra a professora Francielly. Professora Francielly com a palavra 
iniciou a apresentação da proposta explicando que percebeu alguns pontos que poderiam ser 
problemas para a aprovação e já trouxe outra proposta para apresentar ao colegiado. Ela explicou 
que devido a sua gestação deverá entrar em licença maternidade no final do ano e que gostaria de 
repor suas aulas práticas antes disso. Ela informou ainda que a proposta foi criada a partir de 
sugestões dos membros do NDE e está em conjunto com algumas aulas da professora Josete 
para  otimizar  o  tempo  dos  alunos  que  precisarão  se  deslocar  até  Araranguá.  A  professora 
apresentou  suas  duas  propostas,  salientando  que,  como  gestante,  não  poderá  estar  presente 
fisicamente nas aulas, mas que faria intermediação assíncrona que seriam acompanhadas pelos 
alunos  através  dos  televisores  dos  laboratórios  e  que  os  eles  ficariam sob a  supervisão  dos 
técnicos.  Finalizando  a  apresentação  devolveu  a  palavra  para  a  coordenadora  que  abriu  o 
momento para discussão. O professor João Matheus levantou uma questão de ordem. Segundo 
ele  a  proposta  deveria  passar  em discussão no NDE primeiro.  Com a palavra  o aluno Ítalo 
apresentou as respostas obtidas no questionário feito aos alunos, conforme combinado na reunião 
anterior. O Centro Acadêmico (CA) constatou que alguns alunos apresentam dificuldades quanto 
ao lugar para ficar em Araranguá nesses dias. Como o Centro Acadêmico já havia sinalizado em 
outra reunião poderá realizar hospedagem solidária a todos os colegas que necessitarem. Com 
relação à alimentação, caso os alunos precisem de auxílio, o CA se colocou a disposição para 
encontrar  uma  solução.  Na  sequência  o  professor  Fábio  respondeu  a  questão  de  ordem do 
professor João Matheus e informou que o NDE já deliberou e aprovou a proposta apresentada 
pela professora. Com a palavra,  a professora Josete ratificou a informação de que o NDE já 
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aprovara a proposta e que, em sua opinião, seria a proposta ideal. O professor Carlos pediu que o 
NDE estudasse estratégias para os alunos que não poderão repor as aulas nesse momento.  A 
professora Ione informou que a UFSC já deliberou sobre isso e que os alunos que precisam repor 
as  atividades  terão  prioridade  nas  matrículas  dessas  disciplinas  assim  que  as  atividades 
presenciais forem retomadas. Não havendo mais considerações, a professora Flávia colocou em 
votação a proposta inicial já aprovada em NDE. Aprovada por maioria. 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, 24 de agosto de 2021.
Prof. Carlos Alberto Severo Garcia Júnior
Prof. Fábio Almeida Morais
Prof. Flávia Corrêa Guerra
Prof. Iane Franceschet de Sousa
Prof. Ione Jayce Ceola Schneider
Prof. João Matheus Acosta Dallmann
Prof. Josete Mazon
Prof. Maíra Cola
Profa. Maruí Weber Corseuil Giehl
Prof. Roberta de Paula Martins
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