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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Ata da quarta reunião ordinária do Colegiado do Curso de
Graduação em Medicina. realizada no dia 28 de setembro de 201 8.
às 16:00 horas, na sala 324A da Unidade .Jardim das Ax,unidas do
Campus Araranguá.
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No dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito. às dezesseis horas. na sala 324A da
Unidade .Jardim das Avenidas do Centro de Ciências. Tecnologias e Saúde do Campus de
Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do Curso de Medicina devidamente
convocados: prof'essor Antânio Reis de Sá .lunior. professora laje Franceschet de Sousa.
professora .Josete Mazon e a professora Roberta de Paula Martins. presididos pela professora
gane. Tendo em vista o af'astamento da professora Melissa e da protéssora Maíra: houve quórum-n.

A Prof'essora lane cumprimentou os presentes e iniciou a reunião lendo a pauta de convocação.
Professor Antõnio solicitou que fosse acrescentado mais um item: 6) Comunicação formal aos
alunos sobre a alteração de pré-requisito e suas repercussões. A prof'escora lane sojlcitou
apto''''ação da ordem de pauta com as alterações. que foi aprovada por unanimidade. Item l:
Aprovação da ata da Terceira Reunião Ordinária. O item foi aprovado por unanimidade.
Item 2: Aprovjiçao ad rí:áeremd m de indicação de nome para compor o Conselho
Consultivo do HRA. A Prof'essora lane explicou que aprovou ad /'e/e/cmdz//m o nome de
professora Flavia Conta Guerra, pois ela se disponibilizou em participar e .já conhece a rede de
saúde do município. O item foi aprovado por unanimidade. Item 3: Criação dc Comissão para
elencar demandas e necessidades do curso em relação ao Hospital ]iegional de Araranguá e
Policlínica (Atividades de ensino, Internato Médico, Projeto de Residências Médicas). O
papel desta comissão seria identificar as demandas e necessidades do curso em relação a
utilização da rede de saúde. incluindo a atenção básica. o hospital e policlínica. A prof'essora
Flávia Guerra comunicou a coordenação do curso de que. na reunião do Conselho Consulta-.,o do
HRA realizada em 25 de setembro de 2018. foi solicitado a ela que o curso de Medicina
trouxesse ao Conselho Consultivo as demandas necessárias para que o HRA possa se organizar
para atende-las. Para esta comissão- o Cojegiado sugeriu convocar os professores Flavia Corrêa
Guerra. Christine Zomer Dal Molin e Fábio Almeida Morais. A criação da comissão coj-n o nome
dos professores Flavia Conêa Guerra. Christine Zomer Dal Molin e lábio Almeida Morais foi
posta em votação e aprovada por unanimidade. Item 4: Aprovação de Regime l)omiciliar do
acadêmico Henrique da Salva. Prof'essora gane explicou a situação acadêmica do aluno e passou
aos membros do colegiado o processo. Baseado no art. 75 da Resolução 1 7/CUn/97: que diz que
a concessão de tratamento especial em regime domiciliar bica condicionada à garantia de
continuidade de processo pedagógico de aprendizagem. e que para concessão do regime
domiciliar o estudante deve ter conservado condições intelectuais e emocionais para o
prosseguimentos das atividades escolares e. tendo em vista o laudo l-nédico do aluno que aponta
condição psiquiátrica grave. foi sugerido pelo colegiado que fosse indeferido o processo e
sugerido que o aluno peça trancamento excepcional. A sugestão de colegiada foi aprp],'ada por

;h'.s,.a á/%Ü'ãbâ i ' -: ÇL,,L, '
\



8
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS ARARANGUA

CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E S8UOE
SECRETARIA INTEGRADA DE GRADUAÇÃO

RODOVIA GOVERANDOR JORGE LACERDA, NO 3201 JARDIM DAS AVENIDAS
CEP: 88906-072 - ARARANGUA SC

TELEFONE: +55 (48) 3721-6448/+55 (48) 3721-6936
E-MAIL: sig.cts.ara@contato.ufsc.br

unanimidade. Item 5: Aprovação da criação da Comissão Permanente de Acompanhamento
e Avaliação. O professor Antânio explicou que na reunião do NDE foi proposto criar uma

Geovana Dagostim Savi Bortolotto. A proposta de criação da comissão foi aprovada por
unanimidade Item 6: Comunicação formal aos alunos sobre a alteração de .pré:requisito e
suas repercussões. A alteração de pré-requisitos do currículo do curso de Medicina foi aprovada
na terceira reunião ordinária do Colegiada do curso, depois de discutida pelo NDE, e o professor
Antonio sugere que seja feita uma comunicação formal aos alunos, a qual foi aprovada por
unanimidade, e estabelecido que será feita a comunicação no dia 03/10 durante o módulo
Comunidades. Item 7: Assuntos gerais: não houve. Ao final a Professora lane agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a declarar, eu, Giane

de Farias
l.....= .

Pereira Santana, Assistente em Administração da Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 28 de setembro de 201 8.
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Josete Mazon3

Roberta de Paula Martins4
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