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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO NDE DA MEDICINA

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um,
aconteceu uma reunião online por meio da ferramenta google meet, na qual estavam presentes os
membros do NDE da Medicina: Prof. Adller Gonçalves Costa Barreto, Prof. Daniel Freire de Sousa, Prof.
Ivan Ba�sta Coelho, Prof. Thiago Moura de Araújo, Profa. Andressa Suelly Saturnino de Oliveira, Profa.
Emília Soares Chaves Rouberte e Profa. Juliana Jales de Hollanda Celes�no. Pauta: Atualização do PPC de
Medicina. O professor Thiago iniciou a reunião relatando que, juntamente com o professor Ivan, fez uma
visita a algumas unidades que ainda não �nham sido visitadas, especificamente em Aracoiaba, e também
visitaram a policlínica de Baturité. Essa visita teve o intuito de tentar conseguir as quatro unidades bem
estruturadas que possam contemplar o curso de medicina durante os dois primeiros anos. Foram
visitadas também a unidade de Antônio Diogo, na qual a mesma não está totalmente pronta, mas tem
muito potencial para crescer. Em Aracoiaba, foram visitadas a unidade da Bolandeira, que é a maior, o
centro de saúde, que possui um espaço pequeno e a do parque sentenário, que está sem médico desde
abril. Ao fim das visita, os professores passaram na UNILAB para verificar as adequações dos laboratórios,
espaços, reformas etc. Em seguida o professor Thiago comunicou para os professores presentes que
alguns setores da UNILAB como por exemplo biblioteca, a prograd, a procuradoria ins�tucional, estão
aguardando o PPC do curso de Medicina para que possam se preparar. Com isso o professor Thiago
perguntou aos professores do NDE como estava o andamento das adequações do PPC e se disponibilizou
em ajudar caso necessário. O professor Daniel falou que juntamente com as professoras Juliana e Carol,
já revisaram as suas partes, mas deixaram algumas partes destacadas em amarelo para que o professor
Ivan possa analisar a fazer as alterações necessárias. O professor Daniel também se dispôs a ajudar no
que fosse necessário. A professora Juliana complementou que fizeram alguns ajustes na parte do texto, e
em relação as disciplinas opta�vas ela não �nha certeza de qual colocar e deixou essa parte destacado de
amarelo. Em seguida o professor Daniel falou que as disciplinas de microbiologia, patologia, parasitologia
não �nham prá�ca, portanto, adicionaram um crédito de prá�ca e manteve três créditos de teoria, a
professora Juliana complementou que não houve alteração na carga horária, houve apenas uma
realocação, destacou também que as alterações que estão marcadas em amarelo devem ser conferidas
pelo professor Ivan. O professor Daniel também destacou que as ligas poderiam ser consideradas como
a�vidades complementares e encaixou isso no PPC. A professora Andressa perguntou se no texto as ligas
tem diferenciação entre extensão e complementar. O professor Daniel respondeu que houve uma
dificuldade de encaixar a diferenciação no texto, falou que as ligas podem funcionar nas duas vertentes:
extensionista e complementar. O professor Ivan falou que muitas a�vidades podem ser atribuídas a carga
horária de extensão e que as a�vidades das ligas também podem entrar nessa carga horária. Sugeriu que
essa carga horária es�vesse bem disposta no PPC. O professor Daniel concordou e se propôs a incluir a
minuta da resolução de extensão dentro do PPC. A professora Andressa falou que a UNILAB ainda está se
ar�culando para regulamentar a questão das ligas, mas acredita que no decorrer do tempo os
documentos irão se ajustar, também complementou que quando a CAMEM fizer a visita, é importante
que todos estejam cientes que as ligas fazem parte da carga horária de extensão. A professora Andressa
falou da importância de haver um regulamento das a�vidades complementares e de extensão que
estejam inserida as ligas. O professor Daniel citou as a�vidades complementares que estão inseridas no
PPC, na página 48 no qual foram acrescentadas as ligas acadêmicas. O professor Daniel falou que é
importante que os professores saibam explicar para a CAMEM como funcionam as ligas na UNILAB.  Em
seguida o professor Ivan falou que, segundo o professor Roque, o Ministério da Economia bloqueou
orçamento para contratação de 7 professores, nesse sen�do, não será possível publicar edital para
contratação de 7 professores, mas apenas 2, devido a questões econômicas, e complementou que o
edital para os 5 professores restantes ficará pronto e guardado para ser publicado em outro momento
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oportuno. O professor Daniel complementou que é importante mostrar para a CAMEM que há a
possibilidade de redistribuição e mostrar que foi aprovada a chamada de professores que já tem
concurso apto. O professor Ivan concordou e sugeriu deixar isso documentado. O professor Daniel falou
que também é importante destacar para a CAMEM que não foi a UNILAB que recusou contratar novos
professores, mas sim o Ministério da Economia. O professor Daniel complementou que a prograd é a
principal pro reitoria que deve estar treinada em relação a esse assunto da contratação, e sugeriu que a
Rebeca conduzisse a prograd. Em seguida o professor Ivan falou que já está providenciando algumas
mudanças no PPC e sugeriu que os outros 3 instrumentos também fossem revistos. O professor Thiago
falou alguns instrumentos já estão sendo providenciados pelos setores responsáveis e outros já foram
enviados para a CAMEM, mas que podem ser atualizados e reenviados. A professora Juliana salientou
que em março de 2020 ela trabalhou no instrumento 2, no qual ela descreveu com detalhes o que havia
nos laboratórios. O professor Ivan falou que é importante conferir se todos os objetos ainda estão no
laboratório. O professor Ivan também destacou que é importante haver uma conversa com os técnicos
dos laboratórios para orientá-los em relação ao funcionamento do curso. A professora Juliana falou que
os laboratórios já possuem uma ro�na de organização própria e são bem organizados. O professor Ivan
demonstrou o�mismo em relação à aprovação do curso de medicina. O professor Daniel falou que
algumas partes do sumário não condizem com o que está no PPC e sugeriu que após finalizadas as
modificações fosse feito uma leitura de todo o PPC para verificação. Sobre a organização da extensão
dentro do PPC, a professora Andressa se propôs a ajudar pois a professora Edmara (responsável por essa
parte) está de férias. O professor Ivan falou que é importante que haja regras e procedimentos em
relação à incorporação e contabilização da carga horária de extensão. O professor Daniel também se
dispôs a ajudar no que se refere a extensão. Sobre a integralização da carga horária de extensão no
histórico do aluno, o professor Daniel falou que o sistema não está preparado para isso, sendo necessário
que os documentos sejam validados manualmente pelos professores. O professor Thiago complementou
que tem havido muitos problemas de falsificação de documentos e assinaturas, devido a isso é realmente
necessário que haja uma validação manual, destacou que seria interessante que houvesse um sistema
eletrônico para lidar com isso pois o volume de documentos é muito grande. A professora Andressa falou
que está conseguindo lidar com as validações de maneira tranquila e rápida. A professora Andressa se
informou com a proex sobre um sistema de validação da extensão curricularizada, e informaram que está
em andamento e que seria questão de tempo para o sistema ficar pronto e começar a ser u�lizado. O
professor Daniel falou que irá surgir nos cursos um coordenador de extensão. A professora Andressa
complementou que várias universidades já possuem coordenador de extensão. O professor Thiago falou
que irá aguardar as úl�mas alterações no PPC e depois enviar para os outros professores para que todos
fiquem cientes do PPC e preparados para a visita da CAMEM. Sem mais pontos a serem discu�dos, a
reunião foi encerrada às onze horas e vinte e nove 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 EMILIA SOARES CHAVES ROUBERTE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 26/10/2021, às 09:32, 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 THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
em 09/11/2021, às 19:23, 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 ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 12/11/2021, às 09:40, 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 JULIANA JALES DE HOLLANDA CELESTINO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/11/2021, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com
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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 23:46, 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 04/04/2022, às 09:38, 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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