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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 dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e um
ocorreu uma reunião com a Comissão de Implantação do Curso de Medicina por meio da ferramenta
google meet. Na reunião estavam presentes: Antonio Célio Ferreira dos Santos, Profa Geranilde Costa e
Silva, Prof Daniel Freire de Sousa, Prof Juliana Jales de Hollanda Celes�no, Prof Thiago Moura de Araújo,
Profa Maria Auxiliadora Bezerra Fechine e Profa Erika Helena Salles de Brito. Pautas: Demanda do mês
fevereiro; Oferta de disciplinas do primeiro e segundo semestre. O professor Tiago iniciou a reunião
explicando alguns pontos que a demanda do mês em questão estava pedindo, no qual alguns pontos não
faziam sen�do estarem ali, como por exemplo: na demanda perguntava se havia mudado a quan�dade
de pessoal de um mês para o outro, sendo que o curso ainda não começou. Quanto a isso, professora
Auxiliadora explicou que nas normas dos cursos de medicina, o curso precisa estar totalmente preparado
antes de começar, ainda complementou, exemplificando que no curso de enfermagem é diferente, ela
também ressaltou que o curso de medicina só deve começar quando já têm pelo menos dois cursos da
saúde na ins�tuição pois demonstra que já possui laboratórios necessários para a demanda da medicina.
Em anatomia deve ter pelo menos um professor para cada seis alunos. Se tratando da realidade dos
cursos de medicina em geral, professora Auxiliadora propôs que fosse feito uma adequação entre a
realidade do curso da Unilab com os de outras ins�tuições. Ela pontuou que um grande problema atual é
a contratação de médicos por falta de profissionais. O professor Thiago perguntou se para o primeiro ano
do curso seria necessário mais de cinco médicos. A professora Auxiliadora propôs que fosse pensado em
uma parceria de preceptoria e buscar a possibilidade de bolsas. O professor Thiago pontuou que para
levar a ideia das bolsas até a reitoria, teria que estudar um orçamento, e que a ideia de preceptoria
provavelmente seria mais vantajoso do que contratar um professor. O professor Thiago marcou uma
reunião com o Ícaro, para conversar sobre a implantação do curso de medicina na Unilab que trará
bene�cios para a cidade de Redenção e também para cidades vizinhas. Em seguida, o professor Thiago
começou a compar�lhar a tela mostrando detalhadamente a demanda do mês de fevereiro contendo os
seguintes pontos: fazer o planejamento das unidades curriculares de prá�cas na saúde I e II, se possível
fotos; lista de oferta para o primeiro e segundo ano; roteiro de prá�cas laboratoriais; enviar horário
padrão das a�vidades curriculares do primeiro e segundo semestres; planilha com nomes dos
responsáveis pela comissão de implantação do curso; atas de reuniões; etc. Em seguida, a professora
Auxiliadora relatou uma dificuldade na área de anatomia, devido ao fato dos modelos anatômicos atuais
não serem bons o suficiente para o aprendizado do aluno, pois o essencial seria trabalhar a parte prá�ca
de forma mais eficaz, para que o futuro profissional seja realmente qualificado, ela também citou a
tenta�va de replicar a estrutura do Palmares nas Auroras, já que a estrutura do Palmares é considerada
melhor. Nesse sen�do, o Célio falou que seria interessante agendar com os arquitetos, uma visita aos
campus para tentar colocar alguns projetos em prá�ca e atender as demandas de adequação. Logo
depois, o professor Thiago começou a compar�lhar a tela com a lista de oferta para mostrar as disciplinas
e seus docentes, respec�vamente: Inserção a Vida Universitária- Jairo Domingos; Iniciação ao
Pensamento Cien�fico- Edmara Chaves; Introdução ao curso de medicina- Auxiliadora;  Biologia Celular E
Molécula- Rebeca e Juliana; Métodos de Estudos e de Pesquisa na Área da Saúde-
Andressa/Jairo/Emanuella; Prá�cas em Saúde- Patrícia/Stella/Auxiliadora/Preceptoria; Ciências
Morfológicas I- Adler/Professor novo; Ciências Fisiológicas I- Aline/ Daniel/ Médico Concurso. Nesse
momento o professor Daniel optou por con�nuar na disciplina de Ciências Fisiológicas I e sugeriu um
concurso para Patologia e deslocar a Carol para Imunologia, pois um médico de patologia teria uma outra
visão da disciplina. Con�nuando a distribuição das disciplinas: Farmacologia Geral- Aline/
Washington/Médico Concurso; É�ca Médica e Bioé�ca- Psiquiatra; Gestão em Saúde- Patrícia/Jairo;
Prá�cas em Saúde II- Médico Concurso. Após a distribuição das disciplinas o professor Thiago começou a
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repassar algumas informações: As trata�vas do hospital estão acontecendo, aconteceram reuniões em
dezembro para tratar da viabilidade da implantação do hospital; as parcerias entre a prefeitura de
Redenção, a Unilab e a Secretaria de Saúde do Estado estão se ar�culando para que o hospital seja
construído; em relação ao local, ficará localizado em Redenção, no terreno que fica entre a escola Brunilo
Jacó e o posto de gasolina; ao todo, o hospital contará com cento e oitenta leitos; a planta do hospital já
está sendo elaborada; ao lado do hospital haverá uma UPA; o hospital está na linha de prioridades da
gestão. Finalizando a reunião, o professor Thiago relatou a importância de contratar professores médicos
para atender a demanda do curso. Sem mais pontos a serem discu�dos, a reunião foi encerrada ás onze
horas e trinta e três 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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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 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 ADLLER GONÇALVES COSTA BARRETO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/09/2021, às 12:07, 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 16:33, 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 EMILIA SOARES CHAVES ROUBERTE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 01/10/2021, às 08:39, 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 ERIKA HELENA SALLES DE BRITO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/11/2021, às 07:53, 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 23:35, 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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