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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO DO NDE DA MEDICINA- UNILAB

Ás dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte e um
aconteceu uma reunião através do google meet, com o NDE da medicina. Na reunião estavam presentes:
Prof Daniel Freire de Sousa, Prof Ivan Ba�sta Coelho, Prof Jairo Domingos de Morais, Prof Thiago Moura
de Araújo, Profa Ana Caroline Rocha de Melo Leite, Profa Andressa Suelly Saturnino de Oliveira, Profa
Edmara Chaves Costa, Profa Emilia Soares Chaves Rouberte, Profa Juliana Jales de Hollanda Celes�no,
Profa Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete, Profa Maria Auxiliadora Bezerra Fechine e Profa Stella
Maia Barbosa. Pauta: Alinhamento do plano de ensino das disciplinas Pra�cas em Saúde I, II, III e IV.
Iniciando a reunião o professor Thiago relatou que teve um grupo que realizou uma visita a algumas
unidades de saúde dos municípios de Redenção, Barreira e Aracoiaba no qual foi bastante proveitosa e
que houve uma boa aproximação com os secretários de saúde e também com a prefeitura. E nessa reta
final, será mostrado para a CAMEM as fotos das unidades que foram visitadas e o plano de ensino. Em
relação as bolsas para os preceptores, o professor Thiago solicitou a demanda ao reitor e aguarda retorno
para que possa apresentar para a CAMEM. Em relação ao plano de ensino é importante agora realinha-lo
com o que vai ser visto na prá�ca. O professor Ivan relatou que a disciplina de prá�cas em Saúde I tem
como base os legislação SUS e a atenção primária e se tratando da parte prá�ca é o primeiro contato dos
alunos com as unidades de saúde no qual verão o seu funcionamento. Sugeriu que a disciplina não fosse
totalmente prá�ca e que houvesse momentos des�nados ao estudo teórico. O professor Daniel sugeriu
que os alunos �vessem a possibilidade de aprender como direcionar os pacientes para unidades
secundárias. Em seguida o professor Ivan destacou a importância do planejamento das a�vidades que
serão realizadas nas visitas e novamente falou que para essa disciplina o foco era a atenção primária e o
SUS. Sugeriu também que a disciplina fosse dividida em 50% prá�ca e 50% teórica. O professor Thiago
também falou que SUS é um dos focos principais da disciplina e que no plano de ensino a disciplina está
70% teórica e 30% prá�ca, e isso deve ser mudado para que haja mais visitação, destacou também a
importância das visitas direcionadas ao aprendizado do SUS. Nesse sen�do o professor Thiago concordou
com a sugestão do professor Ivan em dividir a disciplina em 50% prá�ca e 50% teórica e colocou a
professora Patrícia como responsável por ela. Se tratando da disciplina Prá�cas em Saúde II, o professor
Ivan falou que, de acordo com o plano, os conteúdos são: o diagnós�co de saúde da comunidade;
estra�ficação de risco familiar; e educação dos grupos opera�vos, visto isso, ele sugeriu que a disciplina
fosse dividida em ¾ do tempo direcionado para as a�vidades prá�cas e o restante do tempo direcionado
para a parte teórica, onde o aluno irá um dia na semana na unidades. Destacou também a importância de
haver uma planejamento bem organizado para as visitações. A professora Andressa falou sobre a
importância dos roteiros nas visitas para que os alunos saibam o que é necessário observar em suas
vivências nas unidades. A professora fez e mostrou um esquema contendo o que deve ser realizado pelos
alunos em cada disciplina. Em síntese, a professora dividiu os conteúdos colocando o tempo que cada
conteúdo irá precisar de uma forma bastante organizada, onde no final, os alunos terão que apresentar
seminários e fazer relatórios referentes ao que foi estudado. Se tratando da disciplina de Prá�cas em
Saúde III, o professor Jairo falou que para essa disciplina foi pensado na questão da vigilância
centralizada, vigilância descentralizada, no�ficação compulsória em saúde e os sistemas de informação e
com isso seria feito um diagnós�co do território baseado nesses aspectos. Em seguida seria feito um
planejamento das ações junto com a equipe de saúde primeiramente direcionado para o local e
posteriormente pensaria em um planejamento a nível regional, e por fim terminaria com a parte do
planejamento da polí�ca de assistência público/privado. O professor Ivan fez alguns ques�onamentos em
relação à quan�dade alta de conteúdos e como seriam as prá�cas visto que são muitos alunos e sugeriu
que a parte do planejamento fosse ministrado apenas no quarto período. O professor Thiago sugeriu que
uma aula antes de cada visita, o professor Jairo apresentasse o conteúdo para os alunos para que os
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mesmos estudassem em casa e chegassem na aula preparados, e, em relação as aulas prá�cas que
necessitam de computador com sistemas próprios da secretaria, precisaria ser feito um deslocamento
desse computador até a Unilab, pois a mesma possui um espaço amplo que comportaria todos os alunos.
Já a professora Auxiliadora falou que seria melhor acontecer no próprio local em alguma sala de reunião
ou em algum espaço grande, visto que a aula seria apenas uma vez na semana. O professor Daniel
sugeriu que fossem feitos modelos de simulação para as no�ficações nos sistemas, com isso não
necessitaria de senhas de acesso e evitaria os problemas relacionados ao pouco espaço das secretárias e
evitaria o deslocamento dos computadores da secretaria. O professor Thiago também achou alta
quan�dade de conteúdos e sugeriu que na parte do planejamento fosse ministrado somente o essencial.
Na disciplina de Prá�cas em Saúde IV, as responsáveis pela proposta do conteúdo foram as professoras
Stella e Andressa, a professora Stella disse que já �nha colocado que inicialmente seria trabalhado os
casos clínicos dentro do contexto da UBS, e depois viu a questão do alinhamento do conteúdo com as
outras disciplinas do semestre. Nesse sen�do, a professora achou importante trabalhar algumas
disciplinas dentro das próprias UBSs como por exemplo a disciplina Semiologia. O professor Ivan falou
que de acordo com a proposta da disciplina de Prá�cas em Saúde IV estão os conteúdos: princípios de
medicina de família; atenção primária no Brasil; consulta centrada na pessoa; simulações clínicas; etc. A
professora Stella falou que seria melhor re�rar o conteúdo de assistência à saúde e adiar para os
semestres seguintes. O professor Daniel falou da importância de ensinar a diferença entre um laboratório
público central e um laboratório de análise clínicas para que os alunos saibam para onde direcionar cada
caso. O professor Jairo perguntou se a parte de planejamento poderia se encaixar na disciplina Prá�cas
em Saúde IV e marcou com a professora Stella e Andressa para encaixar o conteúdo. Por fim, o professor
Thiago falou que a CAMEM tem a necessidade de saber detalhadamente todos os pontos que foram
alinhados nesta reunião. Sem mais pontos a serem discu�dos, reunião foi encerrada às quatorze horas e
quarenta e cinco minutos, eu Nayara Pereira Araújo, lavro a presente ata, a qual será lida e aprovada pelo
cole�vo de docentes e representantes presentes.

Documento assinado eletronicamente por JAIRO DOMINGOS DE MORAIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/09/2021, às 19:25, 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 17/09/2021, às 08:26, 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 17/09/2021, às 19:20, 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 20/09/2021, às 08:33, 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 JULIANA JALES DE HOLLANDA CELESTINO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/09/2021, às 14:41, 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 11:14, 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,
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.

Documento assinado eletronicamente por ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA, PROFESSOR
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DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/11/2021, às 16:23, 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 LARISSA DEADAME DE FIGUEIREDO NICOLETE,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/11/2021, 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 STELLA MAIA BARBOSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 18/11/2021, às 16:25, 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 23/11/2021, às 23:36, 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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