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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA
Ata da décima segunda reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de graduação em
Medicina, realizada no dia 09 de junho de 2020, às
9h00min,
via
webconferência
no
link:

https://meet.jit.si/IndividualAprilsParkDifferently
(devido à pandemia de Covid-19).

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas via webconferência no link:
https://meet.jit.si/IndividualAprilsParkDifferently reuniram-se os seguintes membros do Núcleo
Docente Estruturante do curso de graduação em Medicina devidamente convocados: Fábio
Almeida Morais, Francielly Andressa Felipetti, Josete Mazon, Maíra Cola, Maruí Weber
Corseiul Giehl, Melissa Negro Dellacqua, Ritele Hernandez da Silva e Roger Flores Ceccon, 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. Prof. Iane
justificou sua ausência. A professora Flávia apresentou para apreciação os seguintes itens de
pauta: Item 1: Discussão e deliberações acerca do cenário para o segundo semestre letivo de
2020; Item 2: Apreciação e discussão sobre ensino remoto no período da pandemia de
COVID-19; Item 3: Informes Gerais. Colocado em votação. A pauta foi aprovada por
unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1: Discussão e deliberações acerca do
cenário para o segundo semestre letivo de 2020. A professora Flávia iniciou a discussão
informando que no mês de abril reuniram-se, o professor Fábio e ela com o Sr. Eugênio Simão,
diretor do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS), Anderson Perez, Vice Diretor do
CTS e Alexandre Marino, Pró Reitor de Graduação da UFSC para discutir pontos acerca do
andamento do curso e providências a serem tomadas em relação a manutenção do curso. Entre as
providências necessárias destaca-se: Adiar o ingresso da terceira turma para o primeiro semestre
letivo de 2021; passar o vestibular do curso para dezembro como os demais cursos de UFSC;
diminuir o número de vagas de entrada; solicitar a abertura de novas vagas e concurso para
professores e técnicos juntamente com o MEC; terminar o prédio em construção; entre outras.
Nessa reunião a professora deixou claro a inviabilidade de iniciar o segundo semestre letivo com
três turmas devido ao baixo número de professores e agravamento da situação devido ao
adiamento das aulas por causa da pandemia de Covid-19. Ela informou que após essa reunião foi
enviado um documento oficial via SPA para a pró-reitoria de graduação do qual ainda não se
teve retorno. Continuando a reunião do NDE a professora afirmou que umas das possibilidades
seria a reformulação do PPC do curso, pois com as mudanças no orçamento e a provável não
contratação de professores e técnicos essa seria a solução mais rápida. Professor Roger
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concordou com a professora e sugeriu duas frentes de mudanças no PPC. Uma mais rápida
pensando na pandemia de Covid-19 e outra para poder dar continuidade ao curso sem problemas.
Na opinião da professora Josete o curso está sempre tentando se adequar às condições difíceis
que lhe estão sendo impostas. Então ela sugeriu que fosse enviado um ofício mais incisivo à
reitoria expondo à atual situação do curso frente a mais uma turma ingressando em 2020.2. A
professora Flávia também sugeriu que fosse feito uma nova reunião para começar as adequações
no PPC. As sugestões foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Item 2:
Apreciação e discussão sobre ensino remoto no período da pandemia de COVID-19.
Segundo as respostas dadas à planilha enviada pelo GT, os professores do curso de Medicina
acreditam ser possível implementar parcialmente o ensino remoto nas disciplinas na parte
teórica, porém a Universidade precisa determinar que métodos irá utilizar e quais condições irá
oferecer aos professores e alunos para utilização da ferramenta remota. Segundo a professora
Flávia não é possível iniciar nenhuma atividade sem deliberação da Universidade e sem garantia
de condições de acesso e aprendizado de qualidade. Foi sugerido colocar em votação essa
proposta e foi aprovada por unanimidade. Posteriormente será enviado um ofício à Direção do
Campus, informando da decisão. Item 5: Informes gerais. Não houve. 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, 09 de junho de 2020.
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