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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE 
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Ata da terceira reunião extraordinária do Núcleo Docente 
Estruturante  do  Curso  de  graduação  em  Medicina, 
realizada no dia 16 de junho de 2020, às 9h30min, via 
webconferência  no  link: 
https://meet.jit.si/PossibleStemsCondemnSeldom (devido 
à pandemia de Covid-19).

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil  e vinte,  às nove horas e trinta  minutos  via 
webconferência  no  link:  https://meet.jit.si/PossibleStemsCondemnSeldom reuniram-se  os  seguintes 
membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de graduação em Medicina devidamente 
convocados:  professor  Fábio  Almeida  Morais,  professora  Francielly  Andressa  Felipetti, 
professora  Iane  Franceschet  de  Sousa,  professora  Josete  Mazon,  professora  Maíra  Cola, 
professora Maruí Weber Corseiul Giehl, professora Melissa Negro Dellacqua, professora  Ritele 
Hernandez da Silva e professor Roger Flores Ceccon, sob a Presidência da professora Flávia 
Corrêa Guerra, presidente do NDE do Curso de Graduação em Medicina, que cumprimentou a 
todos e havendo quórum, deu por aberta a reunião. Os professores Carlos Alberto Severo Garcia 
Junior  e  João  Matheus  Acosta  Dallmann  participaram  como  convidados.  A  profa. Flávia 
apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta:  Item 1:  Aprovação do ponto de corte 
para o vestibular de inverno 2020;  Item 2: Discussão e deliberações acerca do cenário para o 
segundo semestre letivo de 2020; Item 3: Apreciação do documento elaborado sobre ensino 
remoto no período da pandemia de COVID-19. Colocado em votação. A pauta foi aprovada por 
unanimidade.  A seguir passou-se a discutir o item 1: Aprovação do ponto de corte para o 
Vestibular de inverno 2020. A profa. Flávia relatou que a Coperve solicitou uma posição sobre 
a permanência ou alteração dos pontos de corte para o ingresso no curso de Medicina/Araranguá 
pelo vestibular Unificado da UFSC. Disse que aprovou ad referendum em manter os pontos de 
cortes existentes. Na sequência, item2:  Discussão e deliberações acerca do cenário para o 
segundo semestre letivo de 2020. A profa. Flávia disse que a coordenação recebeu de resposta 
da  reitoria  uma  ata  e  outro  documento  pedindo  que  identificasse  os  técnicos  que  o  curso 
necessita. A profa. Flávia expôs que o NDE e Colegiado deverão redigir o documento para o GT. 
A profa. Flávia sugeriu cada professor fazer um novo estudo das disciplinas que poderão ser 
ofertadas remotamente e trazer na próxima reunião. Após discussão ficou sugerido aguardar o 
preenchimento  da enquete dos módulos pelos alunos;  Aguardar  a reunião de amanhã com a 
Direção do centro Prof. Simão e a Direção do DCS prof. Rafael; Elencar pontos para a reunião 
que  ficou  agendada  para  a  próxima  quinta-feira.  A profa.  Flávia  disse  que  vai  solicitar  (se 
possível) uma portaria pró-tempore para que os representantes discentes continuem no colegiado 
até o fim da pandemia. As sugestões foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. 
A seguir,  item 3: Apreciação do documento elaborado sobre ensino remoto no período da 
pandemia de COVID-19.  A profa. Flavia relatou que redigiu um documento com os pontos 
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para  um possível  retorno as  aulas  remotas  e  disse  que  encaminhou  por  e-mail  para  que  os 
membros lessem. Após a leitura do documento e uma ampla discussão ficou decidido que o 
documento  será  reelaborado  pelos  membros  e  depois  será  encaminhado  para  as  instâncias 
devidas, instancias locais e superiores. Ficou sugerido do prof. João Matheus levará o documento 
para ler  na reunião do Conselho Universitário.  As sugestões  foram colocadas  em votação e 
aprovadas por unanimidade. 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 às 10h00min,  da 
qual,  para  constar,  eu,  Márcia  Elida  Domingos  Prudêncio,  Assistente  em Administração  da 
Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos 
presentes. Araranguá, 16 de junho de 2020.
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