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

 
 

Ata da décima primeira reunião ordinária do Núcleo        
Docente Estruturante do Curso de graduação em       
Medicina, realizada no dia 06 de agosto de 2019, às          
8h30min, na sala 303A do Campus Jardim das Avenidas         
da UFSC Araranguá. 

 
Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos na sala                    
303A do Campus Jardim das Avenidas Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo             
Docente Estruturante do curso de graduação em Medicina devidamente convocados: Flávia           
Corrêa Guerra, Francielly Andressa Felipetti, Iane Franceschet de Sousa, Josete Mazon, Maíra            
Cola, Maruí Weber Corseiul Giehl, Melissa Negro Dellacqua, Ritele Hernandez da Silva e Roger              
Flores Ceccon, sob a Presidência do professor Antônio Reis de Sá Júnior, presidente do NDE do                
Curso de Graduação em Medicina, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta               
a reunião. Prof. Fabio Morais justificou sua ausência. Prof. Antônio perguntou se haveria ponto              
de pauta para ser incluído, que não houve. Após, o prof. Antônio apresentou para apreciação os                
seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da pauta da 11ª Reunião Ordinária do Núcleo               
Docente Estruturante; Item 2: Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária do Núcleo             
Docente Estruturante; Item 3: Avaliar as demandas encaminhadas pelos discentes do curso            
de Medicina; Item 4: Analisar os planos de ensino dos módulos da primeira e terceira fase;                
Item 5: Informes gerais; Colocado em votação. A pauta foi aprovada por unanimidade. A              
seguir passou-se a discutir, o item 2: Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária do Núcleo                
Docente Estruturante. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item           
3: Avaliar as demandas encaminhadas pelos discentes do curso de Medicina. Prof. Antônio             
leu os itens da pauta discente e colocou cada item em discussão. Houve ampla discussão, com a                 
participação dos membros do NDE. Profa. Ritele enfatizou a necessidade de o estudo ser pautado               
nos livros e não em slides ou lista de exercícios, para consolidar o conhecimento de forma mais                 
técnica. Também enfatizou a questão do acompanhamento dos estudantes que adoecem,           
encaminhando para o tratamento necessário. Prof. Roger levantou a questão do equilíbrio entre             
os três módulos em relação ao estudo. Profa. Francielly levantou a questão da divisão das notas                
do módulo sequencial e dos pesos entre a nota do LIA, a nota formativa e a nota das provas                   
teóricas. O grupo sugeriu que houvesse um espaço mais amplo para a discussão da avaliação do                
estudante dentro do curso. Todas as demandas foram apreciadas e discutidas, sendo sugerido             
como encaminhamento um documento do NDE para explicar cada um dos pontos. Na sequência,              
Item 4: Analisar os planos de ensino dos módulos da primeira e terceira fase; Prof. Antônio                
expôs os planos de ensino para os membros do NDE, os quais foram aprovados em bloco, por                 
unanimidade. Item 5: Informes gerais. Prof. Antônio informou que o laboratório de            
microscopia precisa ser deslocado para o térreo, devido a falta de acessibilidade do mesmo no               
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terceiro piso. A direção do CTS solicitou um prazo de 15 dias para a mudança estrutural do                 
laboratório para o térreo. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, o Prof. Antônio Reis                 
de Sá Júnior agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 9h35min, da qual,                  
para constar, eu, Iane Franceschet de Sousa, professora, lavrei a presente ata que, se aprovada,               
será assinada por mim e pelos presentes. Araranguá, 06 de agosto de 2019. 

 

 

Prof. Antônio Reis de Sá Júnior 

Profa. Flávia Corrêa Guerra 

Profa. Francielly Andressa Felipetti 

Profa. Iane Franceschet de Sousa 

Profa. Josete Mazon 

Profa. Maíra Cola 

Profa. Maruí Weber Corseuil Giehl 

Profa. Melissa Negro Dellacqua 

Profa. Ritele Hernandez da Silva 

Prof. Roger Flores Ceccon 
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