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

Ata  da  décima  terceira  reunião  ordinária  do  Núcleo 
Docente  Estruturante  do  Curso  de  graduação  em 
Medicina,  realizada  no  dia  06  de  julho  de  2020,  às 
14h00min,  via  webconferência  no  link: 
https://meet.jit.si/NDEUFSCAra (devido  à  pandemia 
de Covid-19).

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas via webconferência no link: 
https://meet.jit.si/NDEUFSCAra reuniram-se  os  seguintes  membros  do  Núcleo  Docente 
Estruturante  do  curso  de  graduação  em  Medicina  devidamente  convocados:  Fábio  Almeida 
Morais, Francielly Andressa Felipetti,  Iane Franceschet de Sousa, Josete Mazon, Maíra Cola, 
Maruí  Weber  Corseuil  Giehl,  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. A professora 
Flávia apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta:  Item 1:Aprovação das atas da 
11ª e 12ª reuniões ordinárias e da 4ª e 5ª reuniões extraordinárias do NDE do curso de 
Medicina. Item 2:  Discussões e Deliberações a respeito do Ensino Remoto Emergencial. 
Item 3:Discussão e deliberação a respeito de alterações do PPC e ementário do curso de 
Medicina. Colocado em votação. Professor Fábio sugeriu alterar a ordem de discussão dos itens 
2 e 3. A pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1: Aprovação 
das atas da 11ª e 12ª reuniões ordinárias e da 4ª e 5ª reuniões extraordinárias do NDE do 
curso de Medicina. Aprovado por unanimidade. Item 3: Discussão e deliberação a respeito de 
alterações do PPC e ementário do curso de Medicina. O Professor Fábio iniciou relatando as 
estratégias para conseguir alocar os professores e iniciar a terceira turma do curso discutidas em 
reunião entre os professores do Módulo Seqüencial. A primeira opção seria passar os grupos de 
tutoria  de  dez  alunos  para  doze  alunos,  o  que  diminuiria  de  seis  professores  para  cinco 
professores alocados. A segunda opção seria modificar a carga horária do LIA em cada semestre. 
A professora Flávia relatou a reunião do módulo de Habilidades e Humanidades, no segmento de 
habilidades. Segundo ela a primeira opção seria alocar um único professor nas oito horas teóricas 
e outro professor quatro horas práticas, com isso esse professor poderá ficar em outro módulo. A 
professora Ritele informou que no segmento humanidades a opção seria alocar um professor por 
módulo. O professor Roger relatou que para o Módulo Comunidades a opção seria fazer uma 
mudança  na  proposta  pedagógica  do  módulo  para  otimizar  o  quantitativo  de  professores  e 
organizar conteúdos. Na sequência a  professora Flávia sugeriu que os professores responsáveis 
pelos  demais  módulos se reúnam e discutam mudanças  na proposta  pedagógica para serem 
apresentadas ao NDE e encaminhadas ao colegiado. A sugestão da professora foi aprovada por 
unanimidade e as propostas serão apresentadas ao NDE na próxima reunião. Item 2: Discussões 
e Deliberações a respeito do Ensino Remoto Emergencial.  A professora Flávia explicou que 
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conversou com o professor Anderson, Vice-Diretor do Centro, e ele sugeriu que o NDE iniciasse 
a discussão de como fazer o ensino remoto emergencial, pois provavelmente será aprovado. Com 
isso a professora Francielly sugeriu que os professores de cada módulo discutam em pequenos 
grupos e tragam suas propostas ao NDE. A professora Flávia colocou em votação a proposta da 
professora Francielly e foi aprovado por unanimidade. Sendo definida nova reunião para o dia 
quatorze de julho às nove horas. 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, 06 de julho de 2020.
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