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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDnqÁkIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Ata da quarta reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do
Curso de Graduação em Medicina, realizada no dia 28 de setembro
de 2018, às l$:30 horas, na sala 324A da Unidade Jardim das
Avenidas do CtjTpus Araranguá.r
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No dia vinte e oito de setembro de dois mil ê dezoito, às quinze horas e trinta minutos, na sala
ARA324A da Unidade Jardim das Avenidas do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do
Campus de Araranguá, reuniram-se .os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do
Curso de Graduação em Medicina devídaÚlente convocados: professor Antânio Reis de Sá
Junior, professora Francielly Andressa Fdlipetti, professora lane Franceschet de cousa e
professora Josete Mazon, presididos pela professora gane. Tendo em vista o afastamento da
professora Melissa e da professora Maíra, hbüve quórum. A Professora lane cumprimentou os
presentes e iniciou a reunião, lendo a pauta de convocação: Ela solicitou aprovação da ordem dé
pauta, que foi aprovada por unanimidade. Item 1: Aprovação da ata da terceira reunião
ordinária do Núcleo Docente Estruturante. Item aprovado por unanimidade. Item 2:
Proposta de criação da Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação. A
Professora lane relatou sua preocupação cbm a consolidação do curso, principalmente nos
aspectos de planejamento e avaliação, tendo qm vista que é iim curso novo e que possui muitas
peculiaridades a serem observadas. A professora então .trouxe uma proposta de criação de uma
comissão permanente de acompanhamento db cursa, que substituiria a comissão de implantação
e que estaria constantemente acompanhando e avaliando todas as características do curso:
pedagógica, compras, infraestrutura, rede de saúde. O Professor Antõnio concordou e fez uma
observação de que a comissão tem que ter atribuições bem claras. Segundo a coordenadora, essas
atribuições já estão sendo elaboradas. Foi sugerido que a proposta de criação da comissão seja
levada ao colegiado. O item foi posto ed votação e aprovado por unanimidade. Item 3:
Proposta de cronograma da construção dos módulos do segundo semestre do curso de
Medicina. A sugestão. do cronograma foi b seguinte: nas quintas-feiras das 13h30min às
17h00min, iniciando no dia 04/10 e HinalizaÀdo no dia 22/1 1 , para construção de problemas do
módulo Sequencial e nas sextas-feiras das 13h30min às 17h00min para construção dos módulos
longitudinais, iniciando no dia 05/10 e íinali+ando no dia23/1 1. O item foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Item 4: Assuntos gerais: Não Houve.. Ao final a professora lane
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Não havendo mais nada a declarar,
eu, Giane de Farias Pereira Santana, Assistente em Administração da Secretaria Integrada de
Grad\cação, lavrei a presente ata que, $e aprcj'dada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 28
de Setembro de 2018.
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