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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLE DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURso DE GRADUAÇÃO EM MEDiCnqA

Ata da primeira reunião extraordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de graduação em
Medicina, realizada no dia 13 de novembro de 2018, às
13h30min, na sala 324 (bloco A) do Campus Jardim das
Avenidas da UFSC Araranguá.{

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos na sala
324 (bloco A) do Campus Jardim das Avenidas Araranguá, reuniram-se os seguintes membros
do Núcleo Docente Estruturante do curso de graduação em Medicina devidamente convocados:
professa Francielly Andressa Felipetti, professora lane Franceschet de cousa. professora Josete
Mazon, professora Maíra Cola, sob a Presidência do professor Antõnio Reis de Sá Júnior,
presidente do NDE do Curso de Graduação em Medicina, que-cumprimentou a todos e havendo
quórum, deu por aberta à reunião. O prof. Antânio informou que o prosa. Melissa Negro
Dellacqua, justificou a ausência na reunião. Após, o prof. Antânio apresentou para apreciação os
seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da Ata da 5' Reunião Ordinária do Núcleo Docente
Estruturante; Item 2: Seleção de disciplinas do curso de Fisioterapia que possam ser inseridas
como disciplinas optativas do curso de Medicina no primeiro semestre de 201 9; Item 3: Análise
da construção dos módulos do primeiro semestre de 2019; ]tem 4: ]nfomles gerais. A pauta foi
aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discutir, o item 1: Aprovação da Ata da 5'
Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Na sequência, item 2: Seleção de disciplinas do curso de Fisioterapia que
possam ser inseridas como disciplinas optativas do curso de Medicina no primeiro semestre
de 2019. O professor Antânio expôs a listagem de disciplinas do curso de Fisioterapia que tem
mais afinidade com o curso de Medicina, a íim de selecionarem-se algumas para serem ofertadas
em 2019.1. Após discussão, o NDE sugeriu ao colegiado ofertar as seguintes disciplinas:
DCS7017 Psicomotricidade, DCS7405 Saúde Pública, DCS7437 Metodologia da Pesquisa,
DCS7449 Desenvolvimento Humano, DCS7429 Epidemiologia e DCS7443 Psicologia.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência, Item 3: Análise da
construção dos módulos do primeiro semestre de 2019. O prof. Antânio sugeriu aos membros
que trouxessem na próxima reunião ordinária de NDE alguns pontos para construção dos
módulos: A prosa. lane se comprometeu em trazer o cronograma do Módulo Sequencial. A
prosa. Maíra em trazer o cronograma de aplicação do Módulo Comunidades. Sugeriu também
aos médicos, que não irão compor a tutoria, a responsabilidade da elaboração das três provas do
Módulo Sequencial. Foi proposto ainda que semanalmente o coordenador do Módulo Sequencial
deve convidar três professores intemos ou extemos para apresentar conferências nos temas
trabalhados nos problemas mais recentes. Foi questionado ainda qual será o peso da avaliação
fomlativa, mas esse assunto ainda não foi definido. A prosa: gane ficará responsável por
estruturar o instrumento de avaliação dos módulos que ocorrçóam nõ...semestre 201 8.2. Lembrou
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ainda, sobre a elaboração dos planos de ensino para 2019.1. Disse que a estruturação dos planos
de ensino dos módulos de 2018.2 foi executado por ela e enviado aos coordenadores de módulo,
já que na época ainda não existia NDE. Como o curso está em construção, sugeriu que o NDE
realizasse esta função, de estruturar os planos de ensino dos módulos em construção. Item 4:
Infomles. Não houve. Por nlm, não havendo. mais nada a ser discutido, o Prof. Antânio Reis de
Sá Júnior agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 14h30min, da qual,
para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 13 de novembro de
2018
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