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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO NDE DO CURSO DE MEDICINA (22/06/2022)

Às onze horas e trinta e nove minutos do dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e dois foi realizada a
Sessão Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina através da plataforma
Google Meet. Estavam presentes na reunião: Prof. Ivan Ba�sta Coelho, Profa. Juliana Jales de Hollanda
Celes�no, Profa. Andressa Suelly Saturnino de Oliveira, Profa. Ana Caroline Rocha de Melo Leite, Prof.
Daniel Freire de Sousa, Profa. Edmara Chaves Costa e Prof. Jairo Domingos de Morais. Pauta única:
Demandas solicitadas pela CAMEM. O professor Ivan abre a sessão e inicia a reunião. I. Andamento dos
processos para contratação dos docentes. Prof. Ivan comenta que encontra-se aguardando publicação de
editais para um professor com perfil para semiologia/fisiologia; 2 professores para semiologia / clínica
médica / medicina de família; 1 professor para patologia / microbiologia / parasitologia e um quinto
professor, cujo perfil ainda será definido. Diz ainda que um professor tomará posse nesta semana. Profa.
Andressa explana que o quan�ta�vo de vagas e os perfis dos docentes que irão ministrar já havia sido
discu�do na sessão do dia 02/06/2022 e ficou definido desta forma: Semiologia (1 vaga - para o médico já
aprovado no concurso cujo edital é o de Nº 49/2021); Semiologia/ Medicina de Família/ Clínica Médica (2
vagas - para profissionais médicos); Semiologia/ fisiologia (1 vaga - para médico especialista);
Parasitologia/ microbiologia/ imunologia (1 vaga - para profissional com formação em saúde possuindo
doutorado); Patologia (1 vaga -para profissional médico ) e Saúde mental (1 vaga - para psicólogo com
doutorado). Todos demonstraram estarem de acordo. II. Apresentação do status de aquisição de livros.
Foi explicado que os livros que constam no PPC de Medicina foram encaminhados para constar em lista
de aquisição. Profa. Edmara sugere anexar as atas acerca das discussões deste assunto. III. Apresentação
das atualizações referentes às unidades de saúde a serem u�lizadas como cenários de prá�ca. Prof.
Ivan relata que as unidades serão novamente visitadas após a publicação da portaria autoriza�va do MEC
e que, após essa formalização, fechariam os cenários. IV. Atualização e apresentação de projeto sobre as
capacitações/seminário para implantação do curso de medicina da UNILAB. Profa. Edmara sugere
estruturar um plano atualizando o seminário. V. Atualização do andamento do processo de melhoria do
laboratório de simulação e anexação do projeto. Prof. Ivan comenta que será discu�do orçamento para
o laboratório de simulação após a publicação da portaria pelo MEC. Profa. Edmara enfa�za que seria
importante a par�cipação do Pró-reitor de Planejamento. VI. Início das aulas do Curso de Medicina. Prof.
Daniel ques�ona quando acontecerá o início do curso e Prof. Ivan responde que, a princípio, seria em
setembro/2022, a depender da portaria de autorização do MEC. Prof. Daniel comenta que há uma
reportagem no jornal O POVO, em que o Reitor menciona o início do curso para o mês de março/2023,
devido a dificuldade de encontrar profissionais médicos com doutorado e a possibilidade de haver
estudantes internacionais compondo a primeira turma, o que seria dificultado se o curso iniciasse em
setembro/2022. Prof. Ivan informa que irá conversar com a Reitoria sobre isso. Profa. Andressa ques�ona
se o Ad Referendum de aprovação do PPC foi analisado pelo CONSEPE. Prof. Ivan responde que o PPC não
entrou em pauta na úl�ma reunião do CONSEPE. VII. Atualização, após reunião da reitoria com
representantes do MEC em Brasília, do status do andamento para emissão de ato autoriza�vo da
abertura do curso de medicina. Prof. Ivan comenta que o reitor esteve em Brasília duas vezes. Na úl�ma
visita (em junho/2022), dialogou com Ministro e a portaria está sendo elaborada pela SESU. VIII.
Informação sobre a polí�ca para ingresso de alunos internacionais na UNILAB, e sobre como será a
distribuição de vagas para esses alunos. Prof. Ivan relata que ainda não se definiu a questão dos alunos
internacionais nessa primeira chamada, que a questão ainda estava em negociação, pois, inicialmente,
estava sugerido que o 1º semestre iniciaria apenas com alunos nacionais (pela proximidade do próximo
semestre; já em setembro de 2022) e, após isso, haveriam vagas para os internacionais, mas, com o
adiamento do início do curso, a ideia de já iniciar com alunos internacionais poderia ser retomada. Profa.
Edmara sugere entregar à CAMEM o documento padrão da seleção, para que eles possam conhecer
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como a UNILAB realiza PSEE, e ver com o Reitor qual o plano atual. IX. Postar o PPC aprovado Ad
Referendum pelo CONSEPE. Prof. Ivan sugere os documentos a postar, inclusive com os números de
créditos e pré-requisitos, decididos na úl�ma reunião. INFORMES. Prof. Ivan retoma as informações das
reuniões anteriores, sobre as vagas, lista de oferta e alteração do PPC, reafirmando-as. Também lembra a
todos sobre a reunião que acontecerá no dia 23/06 com a CAMEM. Sem mais pontos a serem discu�dos,
a reunião foi encerrada às doze horas e vinte e oito minutos. Eu, Monique Machado Mar�ns, lavro a
presente ata, a qual será lida e aprovada pelos docentes presentes.
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