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ATA DA SEXTA REUNIÃO OKDnqÁRiA'DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANtK DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICnçA

Ata da sexta rélmião ordinária do Núcleo l)ocente Estruturante do
Curso de Graduação em Medicina, realizada no dia 30 de
novembro de 2018, às 13:30 horas, na sala 314A da Unidade
Jardim das Avl)Tidas do Campus Araranguá.
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No dia. trinta de novembro de dois mil q dezoito, às treze horas e trinta minutos, na sala
ARA314A da Unidade Jardim das Avenidpf 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 devidaqdnte convocados: professora Flávia Corrêa Guerra,
professora laje Franceschet de cousa, professora Josete Mazon, professora Maíra Cola,
professora Maruí Weber Corseuil*Giehl e professora Melissa Negro Dellacqua, presididos pelo
professor Antânio Reis de Sá Junior. A pfç)fessora Francielly An4ressa Felipetti justificou a
ausência. Havendo quórum;Jo Professor An+õnio cumprimentou os presentes e iniciou a reunião
lendo a pauta de convocação. O professor' solicitou aprovação da ordem de pauta, que -foi
aprovada por unanimidade. Passaram então pç)s itens. Item 1: Aprovação da Ata da I' Reunião
Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante. O professor Antõnio fez a leitura da ata e
colocou em discussão: Foi encontrado um çp'o de digitaçãoi que será corrigido pela secretária.
Foi colocada em votação a aprovação da atH e aprovada por unanimidade., Item 2: Análise do
processo de construção da disciplina Atividades Complementares. O coordenador ex151icou
que o objetivo das atividades complementares é de incentivar os alunos a participarem de
prqetos, eventos e outras atividades extracuÚiculares. Segundo o professor Antânio é necessária
a construção de um regulamento' e de uma matriz de pontuação para cada evento. O professor
Antânio sugeriu a cri'ação de um grupo dé professores para elaboração desse regulamento e
perguntou se alguém se prontiâlcava a participar. A professora Maíra é á professora gane se
prontiHlcaram a participar. Foi posto em vqtação os nomes das professoras Maíra Cola e lane
Franceschet de Sousa para comporem o grupo que irá criar o regulamento e matriz de pontos das
atividades complementares. Apr(ivado por unanimidade. Item 3: Definição dos pesos das notas
da Avaliação Formativa e do Laboratório Integrad(i de Apoio (LIA). O professor Antânio
explicou que a avaliação formativa não é algo inalterável e que pode ser modificada a cada
semestre. Nesse momento o professor viu a necessidade de repensar esses pesos junto com o
NDE. Ele trouxe a seguinte proposta de pesos: Avaliação Formativa (AF): 1,5, LIA: 2,0 e prova
teórica (PT): 6,5. A professora lane fez outra sugestão, AF: 2,0, LIA: 2,0 e PT: 6,0. Após ampla
discussão a professora.Melissa sugeriu AF: 1,5, LIA:1,5 e PT: 7,0.. Foi colocado em votação as
três propostas. Foi aprovada por unanimidade a proposta da professora Melissa, AF: 1,5 LIA:
1,5 e PT: 7,0. Item 4: Apresentação da primeira proposta do Plano de Ensino dos Módulos
para 2019/1. Foram apresentadas as propofjas dos planos de ensino pelas professoras Flávia
Guerra do Módulo Habilidades e Humanidades e, Maruí e Maíra do Módulo Comunidades.
Foram feitas algumas alterações conforme discussões. A Professora lane trouxe uma proposta
para o horário de inicio da pré-tutoria, para iniciar às 7:40 e a tutoria iniciar às 08:20. Item 5: í'Çb{/
Avaliar a necessidade de um modelo permanente de prova para todos osylqódulos. A c$K. "
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professora lane entende que os módulos cll)vem ter um padrão definido para execução da
avaliação, para que não ocorram muitas difejjdnças entre um semestre e outro.'.Foi sugerido pelo
professor Antõnio que a professora lane trago na próxima reunião um modelo para o módulo
sequencial, para ser analisado pelo NDE. Item 6:.Assuntosgerais. Sobre as disciplinas.optativas
da Fisioterapia, o professor Antânio explica)+. que o curso de fisioterapia não 'era obrigado a
fomecer vagas para os alunos da medicina. boas o pedido foi bemsucedido. Na sequência, o
coordenador .falou que o professor limão perguntou se . o professor Geraldo apresentou o
relatório da COMEM (Comissão .de Acompanhamento .e Monitoramento das Escolas de
Medicina), O professor Antânio disse que 4ihda não recebeu o relatório. O professor Gelson
solicitou, em. chamada telefónica, um relatório que conste o que o curso vai demandar,
gradativamente, em seis anos. Será aprese4lada uma lista, já existente, para os professores
Gelson e limão. A professora Flavia Guerra informou que recebeu uma ligação do delegado do
CRM (Conselho Regional de Medicina) dizendo que estava atendendo uma demanda do CFM
(Conselho Federal de Medicina). Ele queria saber como estava a andamento do curso, a
biblioteca, qual o número de professores, sdtlsfação dos alunos, laboratórios, salas de aula, e
outras questões relacionadas a nossa ihâaestkbtura. Ela informou ainda, que o professor Fábio
também recebeu uma ligação semelhante. O. professor Antonio alertou para que os professores
tenham-prudência e não respondam estes qqéstionamentos, mas encaminhem os pedidos .de
entrevistas para o coordenador do curso. Ao anal o professor Antânio agradeceu a presença de
todos e deu por encenada a reunião. Não havendo mais nada a declarar, eu, Giane de Farias
Pereira Santana, Assistente em Administraç4+ da Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a
presente ata que, se aprovada,. .será assinada pelos presentes. Araranguá, 30 de novembro de
2018
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