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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA

Às oito horas e quarenta minutos do dia cinco de agosto de dois mil e vinte e um,
aconteceu uma reunião online por meio da ferramenta google meet, com os membros da Comissão de
Implantação do Curso de medicina. Estavam presentes na reunião: Prof Daniel Freire de Sousa, Prof Ivan
Ba�sta Coelho, Prof Jairo Domingos de Morais, Prof Tiago Moura de Araújo, Profa Andressa Suelly
Saturnino de Oliveira, Profa Emília Soares Chaves Rouberte, Profa Juliana Jales de Hollanda Celes�no,
Profa Larrisa Deadame Figueiredo Nicolete, Profa Patrícia Freire de Vasconcelos, e Profa Stella Maia
Barbosa. Pautas: Discussão sobre o que foi abordado na reunião com a CAMEM; e a Visita da CAMEM à
Unilab que acontecerá em outubro. Inicialmente, o professor Thiago explicou que seria feito uma breve
discussão em relação ao que foi discu�do durante a reunião com a CAMEM. Em seguida a professora
Juliana compar�lhou a tela mostrando um pequeno resumo das coisas que os membros da CAMEM
falaram na reunião. A professora Patrícia se desculpou com o professor sobre a sugestão de uma
consultoria externa, e se jus�ficou falando que os professores estão um pouco esgotados de fazer tantas
mudanças no PPC e não conseguir a aprovação da CAMEM. Em seguida, o professor Thiago resgatou uma
discussão em relação ao PPC, ele falou que quando o PPC foi criado ele foi criado para ser conteudista em
2014, e complementou também que alguns professores visitaram outros cursos como por exemplo o
curso de Caicó que é muito elogiado, e viram que se tratando de estrutura lá é bem simples, porém o PPC
de lá é bem atra�vo. Em seguida relatou que os avaliadores da CAMEM são um pouco imprevisíveis,
quando fizeram uma visita a Unilab demonstraram uma certa empolgação, mas no fim acabaram
negando a abertura do curso. O professor Thiago não acha interessante que o PPC seja refeito do zero, e
falou que a comissão ainda não devolveu o úl�mo PPC que foi enviado, com isso ele acha que realmente
estão revisando tudo e não estão somente se baseando nas apresentações feitas nas reuniões.  O
professor Thiago falou que um dos problemas de implementar um curso na modalidade PBL se deve ao
fato de não ter alunos ainda, pois no modelo PBL precisa-se de tutoria, monitor e acrescentou que não
sabe se existe alguma experiência de cursos que deram certo dessa forma. Ele acredita que no decorrer
do tempo, irão ter condições de remodelar o curso voltando-o para a metodologia PBL. Com isso, foi
decidido manter a proposta conteudista mesclando com uma metodologia mais a�va. O professor Daniel
concordou com o professor Thiago sobre não alterar o PPC de forma tão severa, mas ficou em dúvida em
relação ao que realmente professora Cláudia (membro da CAMEM) pontuou na reunião, para ele não
ficou tão claro se ela quer profundas mudanças no PPC ou se quer pequenas alterações. A professora
Andressa falou que teve experiência com PBL, e de fato o plano de ensino deve estar devidamente
arrumado para que o curso já comece usando essa metodologia, também falou que deve ter um
treinamento juntamente com profissionais que entendam essa metodologia antes do curso começar. O
professor Thiago perguntou quem seriam os tutores. A professora Andressa respondeu que tem
professores tutores e também tem um planejamento de tutoria de aluno para aluno, ou seja, os
professores e os alunos serão tutores, e tem que haver um planejamento dentro do PPC dizendo como
será a tutoria (quan�dade de alunos, divisão de grupos, e como será trabalhado a tutoria dentro da
disciplina) no qual é obrigatório para todos os semestres. Em seguida a professora Patrícia falou que dois
pontos propostos pela professora Cláudia chamam a atenção dela que são: competência de forma
longitudinal e ciclo de vida, nesse sen�do, pesquisando em outros PPCs sobre isso ela percebeu que o
PPC da UFC é todo voltado para o ciclo de vida e forma longitudinal. Também disse que dentre os PPCs
que ela encontrou, os únicos que tem longitudinal, competências e ciclo de vida são os da Unichristus e
da UFC. Também falou que as mudanças propostas pela professora Cláudia foram as mais drás�cas. Ela
achou contraditório, pois a professora Cláudia é contra a metodologia da UFC mas a mesma possui seu
PPC baseado em desenvolvimento pessoal e atenção básica a saúde e, o restante todo conteudista. A
professora Patrícia falou da possibilidade de pedir ajuda a algum pedagogo da Unilab para contribuir na
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questão metodológica do PPC, pois é necessário ter alguém que tenha mais entendimento sobre a
metodologia a�va. Também sugeriu que verificar PPCs de cursos de medicina mais recentes e usar como
exemplo. O professor Ivan falou que a questão curricular não está aprovada e que existem contradições
graves dentro do PPC, onde a principal contradição é definir se o currículo é conteudista ou baseado em
competências, no qual deve estar explicito no PPC. Disse que o PPC está confuso. Disse que há uma
dificuldade em combinar metodologias a�vas com metodologias tradicionais, e afirma que ao combinar
as duas, é preciso que esteja bem explícito no PPC. Ele não acha interessante começar o PPC do zero, mas
sim organizar o que já está feito. Em sua opinião, o melhor currículo atualmente é o da UNIMAX que é
todo baseado em competência, mas um currículo desse �po não se enquadra na realidade da Unilab. O
currículo da UFC também não serve como inspiração para a Unilab pois é incoerente. Ainda ressaltou que
não estão conseguindo transferir para os documentos o que foi feito até agora de forma clara. Fez uma
crí�ca em relação ao atraso no envio das informações para CAMEM na segunda reunião. Falou que é
preciso valorizar o que foi construído, reconhecer os problemas e superá-los. Também ressaltou que
tradicionalmente ensino da Unilab é baseado em currículo conteudista e metodologia tradicional
trabalhados de forma mista. O professor Thiago falou que o professor Ivan será a pessoa que vai fazer a
ligação, pois ele mostra maior exper�se dentro da temá�ca e também porque é médico, e ele terá o
apoio da equipe para fazer os ajustes. Também falou que irá tentar conseguir algum pedagogo da Unilab
que trabalhe na área da saúde. O professor falou que desde 2019 até hoje PPC vem sofrendo alterações e
recebendo elogios e que não há um PPC perfeito, mas existem sim PPCs perfeitos baseados na realidade
do local. Esclareceu que quando se falava em reta final é porque entendia-se que as alterações que
estavam sendo feitas estavam agradando. Mas agora a CAMEM começou a falar e conseguiu-se
realmente coletar as informações de forma mais clara. O professor Thiago também falou que vai pedir
para gravar as próximas reuniões com a CAMEM pois as vezes eles falam coisas que os professores não
entendem e irá fazer perguntas em cima disso. Sobre o atraso no envio dos planos que o professor Ivan
pontuou, o professor Thiago falou que antes de enviar para a CAMEM, ele precisou corrigir quase todos
os planos de ensino que o restante dos professores �nha enviado para ele, pois muitos estavam com
erros no qual ele gastou um dia e meio corrigindo, e afirmou que vai parar de tentar cobrir o erro dos
outros, em relação à isso expressou que a equipe foi falha, mas que ele tenta fazer o seu melhor. Em
seguida o professor Thiago falou que é importante conhecer as metodologias dos outros cursos. Sobre o
layout, o professor falou que irá pedir a cecom para fazer e deixar “bonito", mas antes disso é necessário
alinhar o PPC. O professor Tiago sugeriu mudar somente o que foi pedido nada mais nada menos. Falou
que no decorrer do tempo o PPC irá sofrer bastante mudança pois a Unilab permite que seja mudado a
cada 180 dias. Falou que seria interessante ter pelo menos um PPC modelo de como seria a versão mista
e acredita que os colegas lendo para PPC modelo teria como se basear. O professor Ivan sugeriu uma
forma de trabalho que envolvesse todo mundo, dividindo os grupos de professores que compõem cada
período para trabalhar o plano de ensino. O professor Thiago sugeriu que é necessário um esqueleto
padronizado para todos, onde a comissão, na revisão geral só analise o que o grupo maior está
produzindo em cima do esqueleto. Em seguida, comentou que o professor Roque recebeu a seguinte
frase: o PPC de vocês está muito parecido com o da UFC. A professora Patrícia discordou e falou que, de
acordo com sua leitura, não está parecido, pois no deles como tem muito ciclo de vida e longitudinal e no
da Unilab não. O professor Thiago falou que provavelmente a pessoa que disse isso viu o PPC an�go por
isso fez esse comentário. A professora Juliana falou da questão das contradições ao longo do texto do
PPC, ela entendeu que é necessário uma padronização, e não acha que a metodologia seja falha, mas que
apenas não estão conseguindo levar para o papel o que realmente querem expressar. A professora
Patrícia falou que o PPC da UFC é contraditório e confuso pois trata o ciclo de vida e o longitudinal todos
juntos. O professor Daniel falou que eles não querem uma mudança profunda, eles querem coesão e
coerência no texto sem incongruência e bem harmonizado. O professor Ivan falou que é necessário pegar
todos os tópicos apontados na reunião com a CAMEM, respondê-los e depois apresentar para eles. Em
seguida o professor Thiago falou que provavelmente eles irão devolver o PPC com comentários bem
pontuais. Em seguida, falou que o trabalho que os grupos irão realizar, referente a revisão do PPC,
fazendo o alinhamento da metodologia de trabalho e o alinhamento da apresentação e ementário das
disciplinas, já pode iniciar. Perguntou se o professor Ivan fez Faimer, ele respondeu que não. O professor
pensou em chamar a Professora Lívia (que está na úl�ma turma do Faimer) para agregar ao grupo. A
professora Patrícia sugeriu que o professor Ivan lesse o PPC e direcionasse o restante dos professores
para o que cada um soubesse exatamente o que fazer. Também falou sobre a questão dos créditos (15 ou
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18), que foi um ponto bastante ques�onado pela CAMEM. O professor Daniel falou que na UFC não há
uma padronização dos créditos. O professor Ivan falou que o ideal seria trabalhar com 18 semanas e
também mencionou a questão da curricularização da extensão. Sobre a visita que a CAMEM irá fazer à
Unilab, o professor Thiago disse que eles pediram para visitar e perguntaram a disponibilidade da Unilab
parcela recebê-los, na qual ficou marcada para outubro. A visita são dois dias bem intensos que
provavelmente serão nos dias 4 e 5. Falou que eles pedem que sejam enviados todo o material pelo
menos 20 dias antes da visita. Nesse material estão incluídos: Instrumento voltado para a parte de
estruturação da universidade; outro instrumento voltado para a realidade das UBS e hospitais;
instrumento voltado para os recursos humanos e o úl�mo instrumento voltado para a capacitação dos
professores; o PPC; e as atas das reuniões.  No momento inicial terá um encontro com gestores, depois
um encontro com os professores, um momento com os gestores e polí�cos, e outro momento com os
órgãos polí�cos. Na úl�ma visita feita pela CAMEM uma grande decepção foi o fato da pessoa que veio
representando a Secretaria de Saúde do Estado dizer que não sabia da implantação do curso. Isso
ocorreu pois o an�go secretário não repassou as informações para a pessoa que assumiu a secretária.
Sobre a visita nas unidades de saúde haverá uma pré-seleção das unidades e para deixar as unidades
preparadas para visita. No final eles têm um momento entre eles, realizando uma reunião interna. É
importante agora deixar tudo preparado para que a visitação seja feita e que ocorra da melhor maneira
possível. Depois da visita, a CAMEM fará um relatório que provavelmente será enviado dois meses depois
para a Unilab. A professora Patrícia falou que seria importante convidar para estar no dia da visita, todos
os professores que foram contratados com os códigos de vaga da medicina, bem como colocá-los na
oferta das disciplinas. O professor Thiago concordou. Ficou acordado entre os professores que toda
quinta feira terá reuniões (online ou presencial) para tratar do curso de medicina. Sem mais pontos a
serem discu�dos, a reunião foi encerrada às dez horas e dezenove minutos, eu Nayara Pereira Araújo,
lavro a presente ata, a qual será lida e aprovada pelo cole�vo de docentes e servidores presentes.
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