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

Ata  da  vigésima  terceira  reunião  extraordinária  do 
Colegiado do Curso de graduação em Medicina, realizada 
no  dia  30  de  agosto  de  2021,  às  17h00min,  via  web 
conferência (devido à pandemia de Covid-19)

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezessete horas 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. Pétala Rigon, discentes  Vitor Henrique Macarin e Mateus Henrique Ribeiro de 
Almeida,  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. A profa. Flávia 
informou que  o  Prof.  João Matheus  Acosta  Dallmann  justificou  a  ausência  na  reunião. 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;  Item 2:  Discussão e  deliberação sobre proposta  de atraso no início  do semestre 
2021.2 para a turma da atual 6ª fase; Item 3: Deliberações sobre solicitação de publicização das 
provas do processo de transferências e retornos 2019/2. A pauta 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 profa. Flávia disse que para recuperar 
as atividades práticas terá que verificar se os técnicos irão auxiliar os professores. Disse que essa 
proposta  passará  em  colegiado  e  depois  nas  outras  instâncias.  O  prof.  Fábio  apresentou 
detalhadamente a proposta de recuperação dessas práticas e como será realizado em cada fase. 
Expôs uma escala dos professores que poderão trabalhar em campo. Disse que para isso será 
necessário prorrogar o semestre uma semana em março. Colocado em aprovação a proposta. 
Aprovado por unanimidade.  Item 2: Discussão e deliberação sobre proposta de atraso no 
início do semestre 2021.2 para a turma da atual 6ª fase. A prof. Flávia explicou que como 
será prorrogado uma semana o término do primeiro semestre em março, o início do segundo 
semestre terá atraso de uma semana. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Item 3: 
Deliberações sobre solicitação de publicização das provas do processo de transferências e 
retornos 2019/2. A profa. Flávia disse que o colegiado, naquele momento, resolveu não deixar 
essa prova em público.  Disse que há algum tempo receberam da CGU um recurso quanto a 
disponibilização da prova. O colegiado respondeu que gostariam de fazer um banco de questões, 
por isso não iriam disponibilizar.  Falou que recentemente houve recurso novamente,  então a 
proposta é de publicizar no site do curso essa prova, que naquele momento o colegiado resolveu 
não publicizar. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A profa. Flávia informou que 
houve solicitação de saída de membros do colegiado e entrada de membros no colegiado. Disse 
que na próxima reunião irão discutir a composição do colegiado. 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 
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Administração da Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 
assinada pelos presentes. Araranguá, 30 de agosto 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
Profa. Pétala Rigon
Discente Vitor Henrique Macarin 
Discente Mateus Henrique Ribeiro de Almeida
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