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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO - SESSÃO ORDINÁRIA DO NDE DO CURSO DE MEDICINA (19/05/2022)

Às sete horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de maio de dois mil e vinte e dois foi realizada
a Sessão Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina através da plataforma Google
Meet. Estavam presentes na reunião: Prof. Ivan Ba�sta Coelho, Profa. Juliana Jales de Hollanda Celes�no,
Profa. Andressa Suelly Saturnino de Oliveira, Profa. Ana Caroline Rocha de Melo Leite e Prof. Daniel Freire
de Sousa. Pautas: I. Vagas a serem ofertadas para concurso; II. Lista de oferta; III. Versão defini�va do
PPC. O professor Ivan abre a sessão com a leitura dos pontos de pauta e inicia a reunião. I. O ponto de
pauta sobre as vagas a serem preenchidas através de Concurso Público é discu�do, sendo 4 destas na
área de Semiologia (1 para médico já aprovado no concurso de edital nº 49/2021, 2 para médicos da área
de Medicina de Família ou Clínica Médica e 1 para médico do setor de estudo Semiologia e Fisiologia).
Outras 3 vagas ainda serão discu�das, totalizando 7. Foi relembrada a exigência da CAMEM de que pelo
menos 5 vagas sejam de perfil médico II. Em seguida, sobre a lista de oferta do curso, foi apresentada
pelo Prof. Ivan, considerando apenas disciplinas do primeiro semestre. Não houve alteração na oferta
apresentada. Prof. Ivan relata que a lista de oferta será encaminhada ao Prof. Thiago, para oportuna
provação no Conselho do ICS. Em relação à quan�dade de vagas para ingresso, serão 40 vagas para
ingressantes no semestre 2022.1 (início em setembro/2022) e 40 no semestre 2022.2 (início em
março/2023). III. Foram sugeridas duas alterações no PPC: redução da carga horária das disciplinas de
é�ca e deontologia (de 60 para 45h) e de um dos componentes de extensão curricularizada (de 120 para
60h). Dessa forma, a carga horária do Curso de Medicina será de 8.299h. Após as alterações sugeridas, a
versão final do PPC foi aprovada pelo cole�vo presente e será encaminhada à Procuradoria para inclusão
no e-MEC. Sem mais pontos a serem discu�dos, a reunião foi encerrada às oito horas e trinta minutos.
Eu, Monique Machado Mar�ns, lavro a presente ata, a qual será lida e aprovada pelos docentes
presentes.

Documento assinado eletronicamente por ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 27/06/2022, às 05:45, 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 20:23, 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 DANIEL FREIRE DE SOUSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 06/07/2022, às 10:12, 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 16:23, 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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