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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO COM O NDE DA MEDICINA E A COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE
MEDICINA

Às quatorze horas do dia primeiro de setembro de dois mil e vinte e um, aconteceu uma
reunião online por meio da ferramenta google meet, com o NDE da medicina e a Comissão de
Implantação do Curso de Medicina. Estavam presentes na reunião: Prof Daniel Freire de Sousa, Prof Ivan
Ba�sta Coelho, Prof Thiago Moura de Araújo, Profa Ana Caroline Rocha de Melo Leite, Profa Edmara
Chaves Costa, Profa Emília Soares Chaves Rouberte, Profa Juliana Jales de Hollanda Celes�no, Profa
Leilane Barbosa de Sousa e Profa Patrícia Freire de Vasconcelos. Pautas: Revisão de alguns pontos do
PPC da medicina; Pendências referentes a visita da CAMEM; Edital para concurso; Aproveitamento de
professores aprovados em outros concursos. O professor Thiago iniciou a reunião falando de algumas
pendências. Alguns pontos do PPC precisam ser revistos, principalmente as alterações que foram feitas,
existe uma preocupação em relação a mudança de carga horária, pois isso impacta no conteúdo e na
dinâmica das disciplinas, então será necessário rever os planos de ensino e alinhar com o PPC. Em
seguida, falou que na úl�ma reunião com a CAMEM não foi comentado nada sobre os planos de ensino.
Em outra reunião foi feito uma crí�ca sobre a carga horária (18 semanas), após essa crí�ca a equipe fez
uma adequação para 15 semanas. O professor Thiago ficou preocupado em relação a diminuição
significa�va da carga horária de algumas disciplinas. Um ponto bastante per�nente é a questão de como
será realizado a extensão na universidade. Outro ponto que foi abordado foi a questão dos recursos
humanos, onde foi feito um levantamento em relação à quan�dade de professores que serão necessários
para agregar o corpo docente e assumir algumas disciplinas. O professor Thiago falou que antes da visita
da CAMEM, será lançado um edital com 7 vagas para contratação de novos professores. Como demanda,
o professor Thiago pediu que os professores façam uma análise de alguns pontos que serão inseridos no
edital. Também pediu que os professores ajudem a fazer as alterações necessárias no PPC. Logo depois o
professor Ivan afirmou que já existe uma certa aceitação do curso. Falou que o PPC precisa estar bem
traduzido e alinhado. Sobre a visita da CAMEM, falou que deve ser preparado um check-list bem
minucioso e trabalhado. Falou que é razoável que o primeiro edital seja feito para os dois primeiros anos
e ano que vem, fazer um edital para o terceiro ano. Falou que está bastante o�mista com a aprovação do
curso. O professor Thiago falou que a CAMEM deixou claro que se não �ver o edital, o curso não será
aprovado. Em seguida falou que devem ser enviados 4 documentos para a CAMEM. O primeiro
documento (instrumento 1) diz respeito ao roteiro de avaliação do PPC.  O instrumento 2 se trata da
infraestrutura e já foi enviado. O instrumento 3 diz respeito aos recursos humanos e também já foi
enviado. O instrumento 4 trata dos serviços de saúde dos municípios. Sobre esse úl�mo, o professor
Thiago falou que as informações não são fáceis de conseguir e que aguarda desde de junho a resposta
dos secretários sobre essas informações. A professora Patrícia perguntou quais os municípios pendentes.
O professor Thiago respondeu que somente Guaiuba entregou. O professor Ivan falou que deveria ser
feito uma descrição especial e escolher 4 unidades e ter essas unidades fortemente referenciadas para o
curso onde serão u�lizadas até o oitavo período do curso. O professor Thiago falou que o problema é que
ele não consegue iden�ficar essas 4 unidades e definir como unidades modelo. A professora Patrícia
relatou que a professora Auxiliadora teria oferecido uma unidade de Barreira para ser usada como
unidade escola. A professora Patrícia sugeriu que fosse escolhido uma unidade de cada município e em
Redenção deu a opção de ser a unidade do Outeiro e a unidade Joana Régis de Antônio Diogo. A
professora Emília falou que a unidade de Outeiro ainda não está funcionando. A professora Patrícia falou
que as unidades de Acarape não tem estrutura. O professor Thiago citou a unidade de Aracoiaba, mas,
para a ro�na do dia a dia, o ideal seria que a unidades fossem mais perto de Redenção. A professor Ivan
falou que não é imprescindível que as unidades sejam modelos, mas precisam ter pelo menos 3
escritórios disponíveis. Também foi citada uma unidade localizada na Água Verde. O professor Ivan
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sugeriu que fosse feito uma visita nas unidades citadas e se dispôs a conversar com os prefeitos para
resolver algumas questões e preparar as unidades para a visita da CAMEM. O professor Thiago irá enviar
para as unidades uma lista com as perguntas que provavelmente a CAMEM irá fazer no dia da visita. O
professor Ivan sugeriu que uma semana antes da visita fosse feito uma videoconferência com os
secretários e prefeitos para prepará-los. Sobre os recursos humanos, o professor Ivan falou que é
importante já ter publicado o edital e mostrar para a CAMEM que os dois primeiros anos vão ficar
prontos e ter um programa definido de como serão admi�dos aproximadamente 35 professores para
completar o restante dos períodos. Falou que é necessário acontecer outra reunião com os professores
dos quatro primeiros períodos para conversar sobre o currículo e as prá�cas. O professor Thiago
concordou sobre a reunião e falou que é preciso realinhar algumas coisas devido as mudanças que
ocorreram no PPC. O professor Ivan falou que muitas vezes a CAMEM faz entrevistas com os professores
sobre como serão ministradas as disciplinas e falou que é importante isso ser conversado previamente.
Também expressou que é importante a alta direção da universidade estar a par do andamento do curso e
estar previamente preparada para a visita. Citou também o preparo dos técnicos dos laboratórios e da
biblioteca da universidade. O professor Thiago falou que foi comentado na reunião com a CAMEM sobre
a perspec�va de professores para o quinto e sexto ano, no qual é importante apresentar o perfil das
necessidades e deixar encaminhado. Falou que é algo que tem ser colocado no papel mas que no
momento ainda não é possível haver edital, pois é um número bem significa�vo de professores. Em
seguida o professor falou da reunião que acontecerá com os professores e fez um levantamento sobre
quais estarão de férias. Em seguida a professora Juliana sugeriu que fossem definidos os perfis dos
professores para o edital. O professor Thiago concordou e falou que a SGP foi acionada e está esperando
a definição desses perfis para que seja enviada a minuta. O professor Daniel falou que foi enviado uma
LOA que prevê a contratação de 40 mil servidores.  O professor Thiago falou que quando fossem ver a
minuta colocassem os prazos estendidos por conta da contratação ser a par�r de janeiro. Em seguida o
professor Thiago expressou preocupação em relação aos possíveis aprovados no concurso e suas áreas de
atuação. Falou que é importante fazer um direcionamento no edital para que as áreas dos profissionais
tenham afinidade com todos os cursos do ICS e serem melhor aproveitados. O professor Daniel falou que
esse direcionamento só pode ser feito na pós-graduação. A professora Patrícia sugeriu que os
profissionais sejam direcionados concomitantemente para o curso de farmácia e medicina que são os
cursos que mais estão precisando de professores. O professor Daniel concordou, mas sugeriu que fosse
feito aproveitamento de profissionais de pós-graduação. A professora Patrícia não concorda com a ideia
de aproveitamento mas sim com o próprio concurso. O professor Ivan falou que é preciso ter dois
professores do ciclo básico para contribuir paras as disciplinas Fisiológicas e Morfofuncionais, e mais um
terceiro professor para Patologia, micro etc. Falou que a taxa de risco para a contratação dos dois
professores é muito alta pois depender somente do concurso é arriscado e sugeriu aproveitamento de
professores. A professora Patrícia perguntou ao professor Daniel se há algum professor do curso de
farmácia que possa ser aproveitado. O professor Daniel respondeu que sim, mas preferiu não opinar e
não citar nomes devido a problemas que aconteceram no passado. Sugeriu que o professor Ivan fizesse
uma análise de currículos e fique responsável pelo aproveitamento, ou que seja aberto o concurso de
fato. O professor Ivan falou que é impera�vo ter alguém para Fisiologia e para Morfofuncional. Falou que
talvez o concurso não seja viável para contratar esses profissionais de imediato devido à demora nos
processos de contratação e sugeriu que seja feito realmente um aproveitamento. O professor Daniel
falou que o professor Ivan sofre menos influência externa e talvez menos pressão por não ser formado
aqui, acha que ele tem capacidade de escolher os professores para aproveitamento, e novamente
preferiu não opinar nessa escolha. O professor Ivan falou que todos do NDE poderiam opinar sobre as
possibilidades. O professor Thiago falou que defende o concurso, mas também sugeriu a abertura de uma
seleção pública de pessoas aprovadas em concurso na área da saúde com o perfil necessário. Falou que
se o aproveitamento for na mesma área do concurso não há preocupação, o importante é ter um perfil
bem próximo do que o curso está precisando. Pediu para o professor Ivan fazer uma análise dos perfis o
mais rápido possível. A professora Patrícia falou que não sabia dessa modalidade de seleção pública. O
professor Thiago falou que a universidade pode fazer uma seleção pública tornando público no diário
oficial que está selecionando pessoas aprovadas em concurso nos 2 úl�mos anos na área “x”, fazendo
assim um aproveitamento de concurso. Sobre isso, o professor Daniel falou que é um processo um pouco
obscuro. O professor Thiago falou que não concorda muito com o aproveitamento pois não tem
parâmetros e não conhece os critérios usados no processo sele�vo. A professora Emília falou que é
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preciso ver os currículos de quem está aprovado e avaliar os seus perfis. O professor Ivan falou que todos
podem ajudar a avaliar os currículos. A professora Emília sugeriu usar os dois métodos, de imediato fazer
o aproveitamento e posteriormente fazer o concurso. O professor Thiago orientou que fosse feito uma
reunião com os membros do NDE para fazer a análise dos perfis. O professor Daniel ficou responsável por
mandar a lista com os professores que serão analisados. Sem mais pontos a serem discu�dos, a reunião
foi encerrada às quinze horas e quarenta e três minutos, eu Nayara Pereira Araújo, lavro a presente ata, a
qual será lida e aprovada pelo cole�vo de docentes presentes.
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