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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA- UNILAB

Ás quatorze horas do dia dez de junho de dois mil e vinte e um, aconteceu uma reunião
por meio da ferramenta virtual google meet com a Comissão de Implantação do Curso de Medicina da
Unilab. Na reunião estavam presentes: o servidor John Wesley, o Prof Ivan Ba�sta Coelho, Prof Thiago
Moura de Araújo, Profa Emília Soares Chaves Rouberte e a Profa Juliana Jales de Hollanda Celes�no, Profa
Maria Auxiliadora Bezerra Fechine. Pauta: Alinhamento de pendências para a consolidação do curso de
medicina. Inicialmente o professor Thiago disse que era necessário alinhar alguns pontos pendentes e
deliberação de outras coisas caso fosse necessário. Ele explicou que para consolidar o curso a PROPLAN já
está com as trata�vas finais da estruturação das salas que está atrasada um pouco atrasada, mas já está
em andamento. Sobre a CAMEM, a única coisa que ficou pendente foram as atas das reuniões do NDE e
os pops dos laboratórios devidamente atualizados. O professor Thiago foi informado sobre uma reunião
que acontecerá no dia vinte e um com o coordenador da CAMEM e o professor Roque, ele acredita que
essa reunião será para consolidar realmente o curso. Em uma reunião entre o reitor Roque e o professor
Thiago o mesmo relatou que o desejo do reitor é que o curso comece em outubro. O professor Thiago
relatou uma demanda de professores existente para as disciplinas do curso, onde o ideal seria a
contratação de médicos. Segundo o professor Thiago, o reitor Roque declarou a possibilidade de
concurso este ano, mas há um problema, o concurso pode ser feito mas a contratação só pode ser feita
no próximo ano. O professor Tiago sugeriu que o concurso fosse feito o mais rápido possível para que no
próximo ano a contratação dos professores já fosse garan�da. Para o primeiro semestre os professores
atuais do ins�tuto podem dar conta da demanda, mas para os semestres seguintes não será possível.
Com a saída da Professora Auxiliadora é necessário haver um concurso para contratar o seu subs�tuto.
Posteriormente, o professor Tiago disse que aconteceu uma reunião na qual o professor Ivan e a
professora Auxiliadora estavam presente com os prefeitos da região onde ficou a cargo da chefia de
gabinete rea�var o COAPS ou pelo menos organizar uma cooperação das prefeituras com a reitoria sobre
o curso. Sobre a questão dos códigos de vagas existentes, o professor Ivan indagou sobre a existência
deles, onde poderia ser argumentado com a CAMEM que as vagas realmente existem, mas que só não
serão efe�vadas este ano por questões administra�vas. O professor Thiago reafirmou que os atuais
podem dar conta do primeiro e segundo semestre. A Unilab possui 10 códigos de vagas onde pelo menos
6 códigos devem ser des�nados para o curso de medicina pois os professores estão sobrecarregados com
disciplinas. O professor Thiago sugeriu que fosse aproveitado professores de alguns concursos passados
da UFC já que no momento é necessário rapidez e agilidade. A Professora Auxiliadora concordou com a
ideia.  O professor Thiago sugeriu que fosse reforçado uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado
com o intuito de aproveitar os grandes hospitais como o HGF para o aprendizado dos alunos. Nesse
sen�do o professor Ivan também reforçou a parceria com as prefeituras da região no qual suas unidades
de saúde serão cenário se aprendizagem, bem como as unidades estaduais. A professora auxiliadora
ainda reforçou ainda que as unidades do Maciço de Baturité talvez �vessem dificuldade para atender as
demandas do curso, onde muitas vezes será necessário o deslocamento para hospitais que tenham mais
suporte. Em relação aos preceptores que atuarão no curso, o professor Ivan relatou que seria muito
importante que houvesse a possibilidade de bolsas para eles e indagou ao professor Thiago se a Unilab
possui esse �po se bolsa. O professor Thiago respondeu que ainda não, mas com certeza será uma
possibilidade, pois os preceptores serão indispensáveis para o curso. Em seguida o professor Thiago
perguntou ao servidor John Wesley sobre a obra das salas. O servidor Wesley respondeu que as obras
estão sendo executadas e previu que ainda no mesmo mês os quatro espaços que estão sendo
trabalhado (sala de orientação, sala dos professores, secretaria e a sala do NDE) serão entregues.
Voltando ao assunto dos preceptores, a professora Auxiliadora sugeriu que houvesse uma parceria com
as prefeituras para ajudar a universidade com o pagamento das bolsas, pois o orçamento da Unilab é um
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pouco apertado. Em relação à quan�dade de preceptores, de acordo com a legislação o ideal seria um
para cada seis alunos. Prosseguindo a reunião, o professor Thiago começou a compar�lhar a tela
mostrando com detalhes a lista de professores, suas formações, as disciplinas que irão ministrar e local
que serão ministradas as aulas, tudo isso rela�vo ao primeiro e segundo semestre. Uma preocupação
existente é sobre a disciplina de prá�cas em Saúde, pois como ela é prá�ca e tem uma carga horária alta
(noventa horas), ela irá necessitar de muitos preceptores. Algumas disciplinas precisam de novos
professores, principalmente médicos, pois a demanda é grande e os professores atuais não podem
atender a essa demanda. A matriz curricular se encontra bem estruturada, a única lacuna a ser
preenchida é a questão da contratação de novos professores médicos. De acordo com a lista, as
disciplinas que precisam de concurso para novos professores são: Ciências Morfológicas I; Ciências
Fisiológicas I; Farmacologia; e É�ca Médica e Bioé�ca. Em seguida o professor Thiago informou que está
esperando uma resposta em relação à quan�dade de preceptores disponíveis na região. Nesse contexto
também expressou que por questão de logís�ca, o ideal seria abranger municípios que fiquem próximos
à Unilab. Logo em seguida, o professor Ivan perguntou sobre a organização do programa da disciplina
Prá�cas em Saúde, e também perguntou se houve visitas as unidades de saúde. Respondendo a essa
pergunta o professor Thiago disse que o programa estaria a cargo do NDE, e que algumas visitas foram
feitas.  O professor também pediu informações aos secretários de saúde sobre a estrutura das unidades
que não foram visitadas e está esperando resposta. Sem mais pontos a serem discu�dos, a reunião foi
encerrada às quinze horas e vinte minutos, eu Nayara Pereira Araújo, lavro a presente ata, a qual será lida
e aprovada pelo cole�vo de docentes e servidores presentes.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
em 17/09/2021, às 19:21, 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 08:34, 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 14:42, 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 13:01, 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 16:34, 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 JONH WESLEY LOPES DA SILVA, COORDENADOR(A), em
04/01/2022, 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.
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