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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO - SESSÃO ORDINÁRIA DO NDE MEDICINA (02/06/2022)

Às oito horas e cinquenta e oito minutos do dia dois de junho de dois mil e vinte e dois, na Sala 2 de
Orientação do bloco A – Campus das Auroras, foi realizada a Sessão Ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Medicina. Estavam presentes na reunião: Prof. Ivan Ba�sta Coelho, Profa.
Juliana Jales de Hollanda Celes�no, Profa. Edmara Chaves Costa, Profa. Andressa Suelly Saturnino de
Oliveira e Profa. Ana Caroline Rocha de Melo Leite. Pautas: I. Finalização do PPC; II. Concursos para
docentes do Curso de Medicina. O professor Ivan abre a sessão e inicia conversando, em chamada de
áudio (ligação), com o Procurador Ins�tucional da Unilab, Luis Carlos, sobre a autorização de
funcionamento do Curso de Medicina pelo MEC. O Procurador ficou de conversar, posteriormente, com o
Coordenador, Prof. Ivan, após se colocarem a par do fluxo correto para a tramitação nessa instância. I. Em
seguida, iniciando o primeiro ponto de pauta, a matriz do Curso de Medicina foi novamente apresentada
aos membros do NDE, pelo Coordenador, Prof. Ivan, o qual esclareceu sobre a carga horária total: 8.299h.
Cada disciplina foi analisada e o grupo discu�u sobre os pré-requisitos de todas. As decisões foram
registradas na matriz, para posterior inclusão na versão final do PPC. Ficou acordado que o Prof. Thiago,
Diretor do ICS, ou o Coordenador do Curso, Prof. Ivan, irá incluir essa versão do PPC no processo que
con�nha aprovação desse documento. II. Dando prosseguimento, foi retomada a informação de que
haverão 7 vagas para docentes que irão ministrar aulas no Curso e que uma das vagas já foi ocupada por
meio de concurso ocorrido em 2022 (Edital N° 49/2021). As vagas correspondem aos seguintes setores:
Semiologia (1 vaga - para o médico já aprovado no concurso cujo edital é o de Nº 49/2021); Medicina de
Família ou Clínica Médica (2 vagas - para profissionais médicos); Semiologia e fisiologia (1 vaga - para
médico especialista); Parasitologia, microbiologia, imunologia (1 vaga - para profissional com formação
em saúde possuindo doutorado); Patologia (1 vaga - para profissional médico) e Saúde mental (1 vaga -
para psicólogo com doutorado). As informações constam nos processos 23282.012472/2021-24 e
23282.008478/2022-88. Sem mais pontos a serem discu�dos, a reunião foi encerrada às onze horas e
cinquenta minutos. Eu, Monique Machado Mar�ns, lavro a presente ata, a qual será lida e aprovada pelo
cole�vo de servidores presentes.

Documento assinado eletronicamente por ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/06/2022, às 23:27, 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 22/06/2022, às 11:54, 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 05/07/2022, às 20:22, 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 08/07/2022, às 16:22, 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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