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

 
 

Ata da quinta reunião extraordinária do Núcleo Docente        
Estruturante do Curso de graduação em Medicina,       
realizada no dia 25 de junho de 2020, às 14h00min, via           
webconferência no link: https://meet.jit.si/reuni (devido     
à pandemia de Covid-19). 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas via webconferência                   
no link: https://meet.jit.si/reuni 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, 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. A profa. Flávia comunicou que a professora Melissa Negro Dellacqua               
pediu desligamento do NDE e Colegiado e a professora Ritele Hernandez da Silva justificou a               
ausência na reunião. Após, a profa. Flávia apresentou para apreciação os seguintes itens de              
pauta: Item 1: Discutir as possibilidades de mudança do curso. Colocado em votação. A pauta               
foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1: Discutir as              
possibilidades de mudança do curso. A profa. Flávia pediu desculpas da última reunião se              
passou a impressão que foi imposto mudanças e disse que o que for decidido pelos membros é o                  
que vai será realizado. A profa. expôs e fez a leitura de um documento relatando como é o                  
cenário do curso nesse momento, pontos positivos e negativos. Professores em licença e falta de               
professores. Também quanto a chegada da terceira turma. Disse ser provável que o vestibular vai               
ser adiado para o final do ano. O prof. Fabio disse que foi discutido na reitoria que qualquer                  
mudança seja feita até que se realize o vestibular. Após ampla discussão foi decidido avaliar as                
necessidades dos módulos sem alterar o PPC do curso. Reunir os módulos para fazer a               
readequação da carga horária dos professores e verificar o que é necessário para adaptar as               
ementas. As sugestões foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. A profa.             
Flávia disse que como a profa. Melissa pediu desligamento do NDE e colegiado o curso terá que                 
abrir vaga para outro membro. Após ficou acordado para realização de uma reunião             
segunda-feira dia 06/07 inicio da tarde. 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                
16h15min, 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, 25 de junho de 2020. 

 

 

Prof. Fábio Almeida Morais 

Profa. Flávia Corrêa Guerra 

Profa. Francielly Andressa Felipetti 

Profa. Josete Mazon 

Profa. Iane Franceschet de Sousa 

Profa. Maíra Cola 

Profa. Maruí Weber Corseiul Giehl 

Prof. Roger Flores Ceccon 
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