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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Ata da oitava reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Medicina,
realizada no dia 27 de fevereiro de 2019. às 09:00
horas. na sala 1 10 da Unidade .Jardim das Avenidas

do Campus Araranguá.
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No dia vinte e sete de {'evereiro de dois mil e dezenove. às nove horas. na sala 1 10 da Unidade
.Jardim das Avenidas do Centro de Ciências. Tecnologias e Saúde do Campus dc Araranguá.
reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em
Medicina devidamente convocados: professora Flávia Corria Guerra. professora Francielly
Andressa Felipetti , professora gane Franceschet de Sousa. professora .Tosete Mazon. professora
Maíra Cola e professora Melissa Negro Dellacqua: presididos pelo professor Antânio Reis de Sá
.Tumor. Os professores Cardos Alberto Severo Garcia .Tumor. Rogar Flores Ceccon e Roberta de
Pauta Marfins. participaram como professores convidados. Havendo quórum. o Professor
Antõnio 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. Passai'am
então aos itens. Item 1: Aprovação da Ata da 7' Reunião Ordinária do Núcleo Docente
Estruturante. O item foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Item 2: Apresentar a
resposta da direção para a solicitação de Coordenadores dé Módulos e definir os nomes
para cada coordenação. O professor Antõnio explicou que. segundo a direção. só é possível,
um coordenador' por módulo. A sugestão do professor Antânio é que o professor Fábio Almeida
Morais seja o coordenador do módulo Habilidades e Humanidades. a professora Maruí Weber
Corseuil Giehl fique com a coordenação do módulo Comunidades e a professora laje
Franceschet de Sousa como coordenadora do Módulo Sequencial. A sugestão foi posta em
votação e aprovada por unanimidade. Item 3: Avaliar a necessidade de apoio da servidora
Juliana Vamerlati. Após ampla discussão conclui-se que o auxílio da técnica é importante e que
os coordenadores de módulos e as comissões existentes no curso. delegarão funções à servidora.
Item 4: Definir a data de visita da servidora Francês para treinhmento em Metodologias
Ativas. Após convite feito pe]o coordenador à professora Francis. e]a se mostrou disponível para
conversar com o grupo de prof'essores do curso, sobre Metodologias Ativas. Entre as datas
disponibilizadas pela professora foi decido por unanimidade o dia 05/04/201 9 para o encontro.
Item 5: Definir a implementação de cotutores com atribuição de carga horária de ensino.
Os cotutores possuem função de observar a autoria para capacitar-se a ser tutor. O professor
Antõnio apresentou uma planilha com sugestões de alterações na distribuição das funções. Após
algumas alterações a distribuição das funções foi aprovada por unanimidade. Item 6: Informes
gerais. Professor Antânio informou que enviará a semana padrão à coordenação acadêmica. Foi
informado pelo coordenador que o laboratório de Habilidades ainda está sem espaço fTsljçõ''4o

Bk '..' - '#f'.'s g.
à



32

33

34

35

final o professor Antânio agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Não
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MEMBRO
Antânio Reis de Sá Júnior

2 Flávia Corria Guerra

Francielly Andressa Felipetti

lane Franceschetde cousa4

5 Josete Mazon

6 Maíra Cola

7 Mlelissa Negro Deílacqua
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