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

Ata da sexta reunião extraordinária do Núcleo Docente 
Estruturante  do  Curso  de  graduação  em  Medicina, 
realizada no dia 14 de julho de 2020, às 09h00min, via 
webconferência  no 
link:https://meet.jit.si/ExpectedHandsBlameWildly 
(devido à pandemia de Covid-19).

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas via webconferência no link: 
https://meet.jit.si/ExpectedHandsBlameWildly reuniram-se  os  seguintes  membros  do  Núcleo 
Docente Estruturante do curso de graduação em Medicina devidamente convocados: professor 
Fábio  Almeida  Morais,  Professora  Josete  Mazon,  professora  Maíra  Cola,  professora  Maruí 
Weber Corseuil Giehl e Professora Ritele Hernandez da Silva, 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 apresentando para apreciação 
os seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da ata da 5ª reunião extraordinária do Núcleo 
Docente Estruturante do curso de Medicina. Item 2: Discussão e deliberações a respeito das 
aulas remotas emergenciais. A seguir passou-se a discutir o item 1: Aprovação da ata da 5ª 
reunião extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Medicina.  Aprovado 
por  unanimidade.  Item  2:  Discussão  e  deliberações  a  respeito  das  aulas  remotas 
emergenciais.  Após ampla discussão em que cada professor expôs a realidade de cada módulo 
representado, foram decididas algumas metodologias para serem utilizadas, como sala de aula 
invertida e tutoria online. O cronograma será decidido após a reunião do Conselho Universitário. 
Ficou decidido ainda que as provas serão realizadas via moodle e a presença será computada via 
participação do aluno no moodle ou nas aulas síncronas, se houverem.  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,  da qual, para constar, eu, Giane de Farias Pereira Santana, Assistente 
em Administração da Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, 
será assinada pelos presentes. Araranguá, 14 de julho de 2020.
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