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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE MEDICINA
(20/04/2022)

Às sete horas e quarenta e dois minutos do dia vinte de abril de dois mil e vinte e dois, de forma remota
via Google Meet, foi dado início a reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina, cujos
presentes foram: Prof. Dr. Ivan Ba�sta Coelho, Coordenador do Curso de Medicina; Profa. Dra. Ana
Caroline Rocha de Melo Leite, Profa. Dra. Andressa Suelly Saturnino de Oliveira, Prof. Dr. Daniel Freire de
Sousa, Profa. Dra. Edmara Chaves Costa, Prof. Dr. Jairo Domingos de Morais, Profa. Dra. Juliana Jales de
Hollanda Celes�no e Prof. Dr. Thiago Moura de Araújo. Após aprovação dos pontos de pauta, deu-se
início a reunião. I- REABERTURA E ABERTURA DE EDITAL DE CONCURSO PARA PROFESSOR. A professora
Andressa sugeriu divulgar todos os editais para concurso, no intuito de es�mular as pessoas a se
inscreverem. O professor Ivan ressaltou que o grande problema da falta de candidatos para os concursos
foi a questão da �tulação de doutorado como requisito, pois grande parte dos médicos não possui
doutorado. O professor Jairo ressaltou que fez a divulgação para colegas de Paraíba, mas a �tulação foi
um empecilho para as inscrições. O professor Ivan falou que foi acordado que os próximos concursos não
exigirão doutorado, apenas especialização ou residência na área. O professor Daniel complementou que
até o dia 02 de julho de 2022 os concursos precisam ser homologados para que o curso de medicina
inicie. O professor Daniel sugeriu que, em vez de abrir um único edital com todas as vagas, abrir os editais
individualmente para cada vaga, pois caso haja embargo de algum edital, as outras vagas não serão
afetadas. Com a reabertura dos editais, o professor Thiago perguntou se os setores dos editais que foram
abertos em dezembro/2021 con�nuam os mesmos, diminuindo apenas a �tularidade. O professor Ivan
complementou que o edital referente ao perfil Fisiologia/Semiologia, pode ser reaberto imediatamente.
O professor Ivan também salientou que ainda há 4 vagas na qual o perfil dessas vagas já foram definidos
e uma 5ª vaga com perfil a ser definido. O professor Thiago salientou que é preciso apresentar para a
CAMEM a reabertura dos editais com �tularidade menor, e o edital definido rela�vo a quinta vaga. O
professor Thiago falou que a discussão sobre a 5ª vaga deverá passar pelo Conselho para que o edital
dela seja aberto. O professor Daniel pontuou que na reunião que ocorreu em 02/02/2022, ficou
deliberado que iria ser verificado a possibilidade do edital par�r direto para especialização e residência
na área; ampliar a área de formação dos candidatos; e solicitar a par�cipação da estagiária Nayara nas
reuniões para facilitar a confecção das atas. Em relação as vagas, na reunião de 02/02/2022, foi
mencionado 4 vagas para Semiologia com pessoas para perfil de Fisiológicas e Morfológicas, no qual a
vaga com perfil Semiologia/Morfológicas já foi aprovada no Edital nº 49/2021, 1 vaga para Patologia com
perfil micro/imuno. O professor Ivan complementou que a CAMEM exige que pelo menos 5 vagas devem
ser de perfil médico. O professor Thiago orientou que o professor Ivan mandasse um e-mail para a
direção solicitando as alterações dos editais. Com isso, o professor Thiago falou que irá acessar a ata da
reunião do dia 02/02/2022, para que sejam feitas as alterações necessárias referente aos editais de
dezembro. Após discussão, o NDE concordou com a reabertura do edital com 1 vaga para
Fisiologia/Semiologia com �tulação de médico especialista. Abertura de edital com 2 vagas para
Semiologia com �tulação médico especialista em clínica médica ou medicina de família e comunidade, e
1 vaga para médico especialista em patologia clínica. O professor Daniel ressaltou que deve estar claro no
edital que a vaga é de 40 horas sem dedicação exclusiva. Encaminhamento: enviar para a direção a
solicitação de reabertura e abertura dos editais, para que possa ser deliberado no Conselho. II- LISTA DE
OFERTA 2022.1 E 2022.2. O professor Ivan falou que propôs a lista de oferta considerando o período de
um ano de curso. No primeiro período (2022.1), estão con�das as seguintes disciplinas: Ciências
Morfológicas I (150h); Leitura e Produção de Texto I (60h); Biologia Molecular e Gené�ca (60h); Ciências
Fisiológicas I (90h); Prá�cas em Saúde I (60h); Inserção a Vida Universitária (15h); Iniciação Cien�fica
(45h); e A�vidades de Extensão (60h). A disciplina de Sociedades, Diferenças e Direitos Humanos nos
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Espaços Lusófonos foi realocada para o terceiro período. A professora Edmara sugeriu colocar a disciplina
de Inserção a Vida Universitária na quinta-feira e realocar a disciplina de Prá�cas em Saúde I para sexta-
feira. O NDE concordou com a sugestão da professora Edmara. O professor Ivan salientou que foram
oferecidos dois horários verdes em todos os períodos, porém um desses horários será compulsoriamente
des�nado para a�vidades de Extensão. No segundo período (2022.2) foram propostas as disciplinas:
Epidemiologia e Bioesta�s�ca (60h); Métodos de Estudos e de Pesquisa em Saúde (60h); Ciências
Morfológicas II (120h); Leitura e Produção de Texto II (60h); A�vidades de Extensão (60h); Prá�cas em
Saúde II (60h); Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros (60h); e Ciências Fisiológicas II (60h). A
professora Edmara demonstrou interesse em ministrar a disciplina de Epidemiologia e Bioesta�s�ca. O
professor Ivan destacou que no decorrer do curso a oferta poderá sofrer mudanças. Foi sugerido que a
disciplina Prá�cas em Saúde II, fosse realocada para sexta-feira. Encaminhamento: enviar a grade
curricular para a direção, para organização da carga horária. III- INFORMES. O professor Thiago informou
que o Procurador Ins�tucional já está cadastrando o Curso de Medicina no Conselho Nacional de
Educação. Também ressaltou que a disciplina de libras é obrigatória no curso, mas que ela não está
diretamente contemplada no PPC. Sem mais pontos a serem discu�dos, a reunião encerrou às oito horas
e quarenta e dois minutos, eu, Nayara Pereira Araújo, lavro a presente ata a qual será lida e aprovada
pelo cole�vo de docentes presentes.

Documento assinado eletronicamente por EDMARA CHAVES COSTA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 22/06/2022, às 12:06, 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 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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