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

Ata da sexta reunião ordinária do Colegiado do Curso de
Graduação em Medicina. realizada no dia !3 de
novembro de 2018. às] 4h30min: na sala 324.
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No dia treze de novembro do ano de dois mil e dezoito. às quatorze horas e trinta minutos. na
sala 324 reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em Medicina.
devidamente convocados: professora lane Franceschet de Sousa. professor Jogo Matheus Aposta
Dallmann, professora .Tosete Mazon, professora Maíra Cola, professora Melissa Negro
Dellacqua. sob a Presidência do professor Antânio Reis de Sá .júnior. cool'denador do Curso"Úe
Graduação em Medicina, que cumprimentou a todos e havendo quórum: deu por aberta a
reunião. O prof. Antõnio Colocou em aprovação a participação na reunião do prof. Rafael
Cypriano Dutra e da prosa. Danielle Soares Rocha Vieira. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Após, apresentou para apreciação os seguintes ite.ns de. pauta: Item 1 : Aprovação
da ata da 5* reunião ordinária do colegiado do curso; Item 2: Indicação de membros para compor
a comissão eleitoral para subcoordenador do curso de Medicina; Item 3: Aprovar a inserção
curricular de disciplinas optativas propostas pelo Núcleo Docente Estruturante do curso de
Medicinal Item 4: Discussão do planelamento estratégico do curso de graduação em Medicina
quanto aos recursos humanos e estrutura institucional; Item 5: Infomles Gerais. A pedido do
prof. Rafael, o prof. Antânio colocou em aprovação a troca de ordem do item 4 para o item ].
Colocado em votação. A pauta foi aprovada por unanimidade. item 4: Discussão do
plane.lamento estratégico do curso de graduação em Medicina quanto aos recursos
humanos e estrutura institucional. O prof. Rafael comunicou que a prosa. Danielle foi
designada como coordenadora de ensino do Departamento de ciências da Saúde. Dessa íbnna.
ela tem uma cadeira no colegiado da Medicina. assim como no da Fisioterapia. O prof, Raf'ael
relatou que os professores não podem ser responsabilizados por falhas de planejamento
institucional e nem ter o seu desempenho comprometido por este motivo. Sugeriu que o NDE e o
colegiado avaliem como receberão os servidores de dif'erentes áreas, pensando em otimizar o
potencial de cada docente. A prosa. Maíra expôs a necessidade de rodízios de tutores nas 18
semanas. A prosa. Melissa comentou que os .alunos têm preferência por prof'estores médicos e
que deve haver uma desconstrução deste pensamento com os alunos. O pl'oí' .Toco apoiou a
colocação da prosa. Melissa. A seguir passou-se a discutir o item 2: Indicação de membros
para compor a comissão eleitoral para subcoordenador do curso de Medicina. O profl
Antânio Relatou que é necessário fazer a eleição para eleger uln subcoordenador para o curso.
Dessa forma, sugeriu a formação de uma comissão para realização desse processo. Após
discussão, decidiu-se fazer a seJeção dos nomes para compor a comissão por ]neío se soHeio. no
qual foram sorteados os seguintes professores: João Matheus. Roberta e .Josete. Colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, Item 3: Aprovar a inserção curricular
de disciplinas optativas propostas pelo Núcleo Docente Estruturante do curso de Medicina.
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O prof. Antânio expôs as disciplinas do curdo de Fisioterapia que o NDE sugeriu ao colegiado
ofertar no semestre de 2019.1 : DCS7017 Psicomotricidade, DCS7405 Saúde Pública, DCS7437
Metodologia da Pesquisa, DCS7449 Desenvolvimento Humano, DCS7429; Epidemiologia e
DCS7443 Psicol(agia.'Colocado em votação a solicitação da oferta das disciplinas no horário de

' -- ..

2019.1. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item l: .Aprovação da ata da 5' reunião
ordinária do colegiado do curso. Colocado em votação.. Aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, seguir, item 5: informes gerais. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, o
professor Antânio agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 15h26min, da
qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudência, Assistente em Administração,

lavrei a

presente 'ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 13 de novembro de
2018
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