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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO- ENCONTRO SEMANAL DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA

Às oito horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de dois mil e vinte e um,
aconteceu uma reunião online por meio da ferramenta google meet, com a Comissão de Implantação do
Curso de Medicina, na qual estavam presentes: Prof Daniel Freire de Sousa, Prof Ivan Ba�sta Coelho, Prof
Thiago Moura de Araújo, 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: Alterações na Grade Curricular;Instumentos exigidos pela CAMEM; Concurso para
professor; Visita da CAMEM; e Alterações no PPC. O professor Ivan iniciou a reunião falando de alguns
pontos que devem ser discu�dos na reunião, que são: falar brevemente sobre o currículo, falar sobre a
infraestrutura e sobre a gestão de pessoas. Sobre o currículo, falou que a CAMEM sempre comenta sobre
a questão dos créditos, da carga horária, e do calendário. O professor Ivan fez um exercício propondo
mudanças no currículo, onde no final ficaram 7360 horas de curso, isso sem incluir a carga horária da
extensão e sem contar a carga horária das ele�vas. Propôs fixar 150 horas de disciplinas ele�vas. Sobre a
extensão, falou que é preciso abrir os programas da Unilab para ver quais são exequíveis e ao longo
tempo criar novos programas e falou que é importante fixar a carga horária de extensão. O professor
Thiago falou que a extensão é um problema para todos os cursos das universidades, mas a Unilab já tem
a sua própria resolução da extensão. Falou que os alunos precisam ter diversas opções e não
necessariamente escolher somente as a�vidades que o curso propõe. Também falou que a professora
Roseli, em uma das reuniões, demonstrou querer um texto com algumas propostas de coisas que podem
ser ofertadas para que o aluno faça a extensão dentro da universidade. Com isso, é preciso listar os
programas que já existem. O professor Daniel complementou que a CAMEM quer exemplos de projetos
de extensão materializados no texto. O professor Ivan concordou. O professor Thiago começou a projetar
a tela do computador mostrando as mudanças que o professor Ivan fez no currículo. Ainda sobre a
extensão, a professora Patrícia sugeriu atribuir horas de extensão dentro de algumas disciplinas e deixar
isso materializado no PPC. O professor Thiago concordou e propôs que metade da carga horária de
extensão seja livre para que o aluno possa escolher a a�vidade de extensão que ele deseja fazer. O
professor Ivan sugeriu que fossem des�nadas 480 horas para extensão e depois ver se a CAMEM
concorda. O professor Daniel salientou que as horas de preparação de a�vidades também contam como
extensão. A professora Emília falou que de acordo com a resolução, a extensão deve conter 10% da carga
horária total do curso. O professor Thiago sugeriu que 450h de extensão fossem acopladas com as
disciplinas e o restante das horas deixar livre para os alunos procurarem a�vidades de extensão que
desejam. Em seguida, se tratando das mudanças na grade curricular, o professor Ivan falou que as
disciplinas que mais sofrem com redução de carga horária são as Morfofuncionais, Biologia Molecular e
Gené�ca, e Ciências Fisiológicas. Sugeriu que as Morfofuncionais fossem estendidas até o terceiro
semestre. Em contraproposta, o professor Daniel sugeriu que ao invés de criar uma nova disciplina no
terceiro semestre fossem realocadas uma parte da carga horária das Ciências Fisiológicas para as
Morfológicas. A professora Juliana concordou com a realocação da carga horária. O professor Ivan
perguntou se isso seria feito nos dois semestres. A professora Juliana respondeu que seria apenas no
primeiro, pois a Morfológicas I é mais densa do que a II e demanda mais tempo. No segundo semestre
não houve mudanças. No terceiro semestre foi adicionado a nomenclatura “humana" em algumas
disciplinas. O professor Ivan sugeriu que a par�r do terceiro semestre, as disciplinas de Prá�cas em Saúde
fossem ministradas apenas 60h, ao invés de 120h. Também propôs mudar a nomenclatura dessa
disciplina nos 7° e 8° semestres. A professora Juliana concordou e relembrou que algumas vezes a
CAMEM ques�onou o fato de haver Prá�cas em Saúde nos semestres avançados. O professor Thiago
ques�onou se 60h seriam suficientes para a Farmacologia Geral. O professor Daniel afirmou 60h é pouco
tempo, então foi decidido aumentar para 120h. No quarto semestre não foi sugerido mudança. Sobre o
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quinto semestre o professor Ivan comentou que a carga horária das disciplinas era sa�sfatória e não
necessitaria de mudança. A professora Juliana relembrou que houve um ques�onamento da CAMEM se
era realmente necessário ter Prá�cas em Saúde V e falou que, para ser aceita, era preciso ela estar bem
jus�ficada no plano. O professor Ivan complementou que é uma disciplina muito importante para o
curso. No sexto, sé�mo e oitavo foram atribuídas 60h para a maioria das disciplinas, e não foram
sugeridas mudanças drás�cas. O professor Thiago falou que os horários estão bem organizados. A carga
horária total do 1° ao 8° semestre ficou 3.840 horas. Em seguida, nos internatos, o professor Ivan falou
que mudou algumas cargas horárias. 9° período: Internato em Clínica Médica(440h); Internato em
Cirurgia(440h). 10° período: Internato em Pediatria(440h); Internato em Ginecologia e Obstetrícia. 11° e
12° períodos: Internato em Atenção Primária (incluindo o Internato Rural) (880h); Internato em Urgência
e Emergência(440h)/ Saúde cole�va(220h)/ Saúde Mental(220h). O professor Ivan falou que os quatro
úl�mos internatos (11° e 12° períodos) vão ser distribuídos durante um ano e afirmou que a carga horária
total do Internato está respeitando as normas. A professora Emília perguntou como seria o Internato
Rural, considerando que a Unilab já se localiza no meio rural. O professor Ivan respondeu que levou em
consideração uma realidade de cidades mais rurais do que Redenção, mas que essa discussão poderá ser
pensada futuramente. A professora Patrícia achou a carga horária um pouco alta e ques�onou se a carga
horária dos internatos se enquadrava na lei do estagiário. O professor Thiago falou que essa carga horária
tem que ser dividida pelos dias le�vos oficiais da universidade, e fazendo o cálculo, viram que se
enquadra e ainda sobra um pouco de tempo. O professor Ivan complementou que não pode ultrapassar
40h semanais e sugeriu fazer uma leitura da lei do internato para sanar algumas dúvidas. Em seguida,
começou a discussão sobre os instrumentos que precisam ser enviados para a CAMEM. O professor
Thiago relatou que o professor André já havia solicitado esses instrumentos e que se não fosse possível
enviar todos, enviasse pelo menos o PPC até dia 20 de setembro. O restante dos instrumentos estão
sendo providenciados. O professor Ivan falou que seria importante ter parceria com pelo menos 4
unidades de saúde que seriam suficientes até o 6° período do curso. O professor Thiago complementou
que conseguir essas unidades não será um problema, pois estão sendo inauguradas muitas unidades
novas. Em seguida, o professor Thiago expressou preocupação em relação aos códigos de vagas para
professores, pois o curso possui algumas disciplinas sem professor e a CAMEM irá ques�onar sobre esse
assunto. É preciso iden�ficar, dentro da grade atual, as disciplinas que estão sem professor para
providenciar a contratação. O professor Ivan comentou que a CAMEM quer mais detalhes sobre a
infraestrutura (principalmente laboratórios) e os recursos humanos. O professor Thiago falou que a
questão dos laboratórios não será um problema. Sobre a contratação de professores, a professora
Patrícia falou sobre a possibilidade de um edital para professor visitante. O professor Thiago falou que
para um curso que está começando, o ideal é professor efe�vo e não visitante. Do ponto de vista
financeiro, o professor visitante ganha mais do que um professor adjunto e esse pagamento sai do
orçamento da Unilab, diferentemente do professor efe�vo. Citou o caso da saída da professora
Auxiliadora, onde o pedido de um professor subs�tuto para ela foi negado várias vezes e isso pode ser
um problema perante a CAMEM. O professor Ivan falou que é preciso haver um planejamento de como
serão feitas as contratações para os ciclos futuros. Para os primeiros períodos, o professor Thiago falou
que não há professores suficientes, com isso, há a necessidade de contratação de uma forma cronológica.
Desse modo, propôs que fosse lançado um edital ainda em 2021 para mostrar para a CAMEM que há um
comprome�mento da Unilab em relação à contratação de professor efe�vo. A professora Juliana
demonstrou preocupação em relação à disciplina Ciências Morfológicas (no qual ela ministra), pois possui
uma carga horária muito extensa e a professora não tem carga horária livre para assumi-la sozinha. O
professor Daniel também demonstrou preocupação em relação à Fisiológicas, pois ele não tem carga
horária livre para assumi-la. O professor Ivan sugeriu fazer um check-list com as disciplinas que
necessitam de professores. A professora Emília falou sobre a possibilidade de juntar as turmas de outros
cursos que possuem disciplinas em comum para tentar o�mizar o tempo dos professores. O professor
Thiago respondeu que é um pouco inviável devido a logís�ca. O professor Daniel também comentou
sobre a dificuldade de harmonizar os conteúdos, caso as turmas fossem unidas. A professora Juliana
também concordou sobre dificuldade de harmonização de conteúdos. A professora Patrícia propôs que
fosse feito uma lista com professores elencáveis para as disciplinas e depois fazer um levantamento das
cargas horárias desses professores e ajusta-las. O professor Thiago falou que posteriormente fará esse
levantamento, mas destacou que em algumas disciplinas será indispensável a contratação de novos
professores, como por exemplo Ciências Morfológicas e Ciências Fisiológicas. O professor Ivan falou que
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se for preciso contratar 10 ou mais professores, o curso estará inviabilizado, devido à dificuldade de
negociação, visto que já foram disponibilizados 25 códigos de vagas. O professor Thiago complementou
que dos 25 códigos, apenas 13 ou 14 foram para o ICS, 5 foram para o Campus dos Malês e o restante foi
usado outros ins�tutos. Visto isso, se não houver concurso, vai ser pra�camente impossível iniciar o curso
em 2022.   Em discussão, ficou claro que Ciências Fisiológicas e Morfológicas precisarão de mais
professores. O professor Thiago destacou que no dia da visita da CAMEM é importante que seja
apresentado um documento mostrando as necessidades de contratação e os códigos de vaga previstas
pela reitoria. O professor Daniel e a professora Patrícia destacaram que é importante elencar os
professores que podem ou não colaborar com as disciplinas, ver a real necessidade e posteriormente
solicitar os códigos de vaga para a reitoria. Para as disciplinas mais avançadas, o professor Ivan fez uma
es�ma�va de quantos professores serão necessários. O professor Thiago falou que os 5 códigos de vagas
que a reitoria prometeu não vão ser suficientes para os 4 primeiros semestres. Logo em seguida, o
professor Thiago falou que, como pendência, falta fazer alterações no PPC, visto que ocorreram várias
mudanças, e solicitar ajuda de profissionais pedagogos para fazer um alinhamento do PPC com um olhar
mais pedagógico. Também sugeriu que a comissão faça visitas em algumas unidades que faltam. Sem
mais pontos a serem discu�dos, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos, eu Nayara Pereira
Araújo, lavro a presente ata, a qual será lida e aprovada pelo cole�vo de docentes presentes.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA JALES DE HOLLANDA CELESTINO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/09/2021, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL FREIRE DE SOUSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 29/09/2021, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA FREIRE DE VASCONCELOS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/09/2021, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMILIA SOARES CHAVES ROUBERTE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/09/2021, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JAIRO DOMINGOS DE MORAIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/09/2021, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEILANE BARBOSA DE SOUSA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/09/2021, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINE ROCHA DE MELO LEITE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/09/2021, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
em 12/11/2021, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDMARA CHAVES COSTA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 12/11/2021, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IVAN BATISTA COELHO, COORDENADOR(A) DE CURSO,
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em 16/11/2021, às 06:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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