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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO- REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE SAÚDE- IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE
MEDICINA- UNILAB

Ás quatorze horas do dia quinze de março de dois mil e vinte um, aconteceu uma reunião,
através do google meet, com a Comissão de Implantação do Curso de Medicina juntamente com
representantes de algumas cidades da região do Maciço de Baturité. Na reunião estavam presentes: Prof
Thiago Moura de Araújo, Profa Emilia Soares Chaves Rouberte, Profa Erika Helena Salles de Brito, Profa
Maria Auxiliadora Bezerra Fechine, Profa Patrícia Freire de Vasconcelos, o representante de Acarape
Emanuell Albuquerque, a representante de Redenção Angélica Bezerra e as representantes de Barreira
Ta�ana Alves, Alessandra Celly e Eleneide Brilhante. Pauta: Demanda de preceptores para o curso de
medicina da Unilab. De início, o professor Thiago apresentou as pessoas que estavam presentes na
reunião. Em seguida explicou para os presentes o mo�vo pela qual a reunião estava sendo realizada. Esse
mo�vo se dá pelo fato da necessidade de haver uma parceria entre a Unilab e os municípios da região
com o intuito de organizar uma preceptoria com os médicos das unidades básicas de saúde. Essa parceria
se deu através da assinatura do termo De cooperação Coaps. Explicou também que para dar andamento
ao planejamento do curso, a CAMEM estraria solicitando os nomes dos possíveis preceptores. O
professor Thiago indagou aos gestores se os médicos que atuam teriam condições de atuar na
preceptoria, e deixou claro que antes de iniciar a preceptoria, os médicos seriam treinados e cer�ficados.
Falou também da possibilidade um edital para esses preceptores com possíveis bolsas ou auxílio. Outro
ponto a ser discu�do é a verificação das unidades de saúde que seriam mais apropriadas para receber os
alunos. Em seguida a professora Auxiliadora destacou a importância da implantação do curso de
medicina para a região, devido ao fato dos futuros profissionais terem um grande vínculo com a
comunidade da região, destacou também que é muito importante para o desenvolvimento da mesma e
com a implantação, a saúde terá um impacto bastante posi�vo. A professora Auxiliadora citou o
programa de saúde mais médicos que fornece uma base para os possíveis preceptores, mas deixando
claro que não é obrigatoriedade que os preceptores sejam do mais médicos. Também destacou a
importância da qualidade do local da preceptoria bem como a qualidade e vocação ao magistério do
médico preceptor. Em relação à parceria entre a Unilab e municípios, a professora deixou claro que é algo
que não pode ser mudado, ou seja, quando houver troca de gestor a parceria con�nua. Em seguida a
representante de Redenção, Angélica, perguntou sobre a data provável do início da preceptoria e se os
médicos que atuarão são os das unidades de saúde. A professora Auxiliadora respondeu que sim, que
serão os médicos das unidades básicas de saúde e que haverá uma capacitação desses médicos. Também
afirmou que a Unilab está pronta para receber o curso, o que falta é preparar o ambiente ao redor da
universidade que irá receber os alunos. Ainda sobre a pergunta da Angélica, o professor Thiago disse que
provavelmente o curso iniciará próximo ano (2022), e que é necessário deixar tudo pronto para que isso
aconteça. A angélica expressou felicidade ao saber da vinda do curso para a Unilab, e manifestou o
interesse da cidade de Redenção em relação aos preceptores. A professora Emília relatou a necessidade
de ter a aprovação da CAMEM e um dos pontos bastantes per�nentes é a listagem com os nomes dos
médicos preceptores que deve ser enviado o quanto antes. O Professor Thiago reforçou que é necessário
enviar o termo de compromisso dos médicos assinado, onde o mesmo se coloca à disposição para as
prá�cas que serão realizadas no serviço em que ele atua. Nesse sen�do, o professor Thiago acha
importante que os médicos preceptores façam parte do programa mais médicos ou que sejam
concursados devido ao maior vínculo com a ins�tuição. A professora auxiliadora falou da importância de
enviar fotos dos locais que serão u�lizados na preceptoria, pois devido a pandemia, não há possibilidade
de visitação. Em seguida a Angélica perguntou sobre a data de entrega do termo e a quan�dade de
médicos, respondendo a essa pergunta, a professora Auxiliadora disse que precisaria do termo para
segunda feira (22). Complementando, o professor Thiago disse que o ideal seria seis médico e, sobre a
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bolsa, não é certeza que será dada, mas tem grande possibilidade de aprovação. A angélica disse que iria
se reunir com os médicos e daria um retorno para professor Thiago. O Município de Barreira também
demonstrou interesse na preceptoria. O representante de Acarape Emanuell também tem interesse,
embora tenha demonstrado preocupação em relação à falta de médicos no município, o mesmo deixou
claro que Acarape ajudaria a Unilab com que fosse possível. Posteriormente, o professor Thiago falou da
necessidade de um diálogo direto com os médicos, pois é uma exigência da CAMEM. O professor Thiago
falou que outro ponto a ser tratado é desenvolvimento de um plano para o hospital polo, para isso, é
necessário conhecer e estudar demanda local, através de dados demográficos e epidemiológicos para
jus�ficar a estrutura que o hospital terá. Posteriormente, será realizada outra reunião com os gestores
para iniciar um estudo dos dados do local. 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.
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em 16/11/2021, às 06:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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