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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
MEDICINA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ATA DA REUNIÃO

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se, às 9:00 (nove horas),
por meio de recurso de videoconferência Google Meet, em razão do isolamento social recomendado
pelas autoridades médicas e governamentais em decorrência do estado de pandemia causado pelo
COVID-19 os seguintes membros do NDE da medicina, os professores: Ivan Coelho Ba�sta, Emília Soares
Chaves Rouberte, Adler Gonçalves Costa Barreto, Juliana Jales de Hollanda Celes�no, Leilane Barbosa de
Sousa, Daniel Freire de Sousa, Edmara Chaves Costa e Patrícia Freire Vasconcelos. O professor Ivan
Coelho deu início aos trabalhos recapitulando os apontamentos da úl�ma reunião sobre os pontos dos
concursos e sobre os aprovados em concursos da UNILAB, mas que não �nha recebido as informações.
Foi iniciado a apresentação dos aprovados pelo prof. Daniel Freire dos concursos do curso de Farmácia.
Em discussão os professores estabeleceram os critérios para avaliação dos candidatos(as): setor de
estudo do concurso aprovado; ter doutorado concluído; experiências em disciplinas de anatomia e
fisiologia; área de atuação e possibilidade de atuação. Todos foram de acordo com os critérios. Profa.
Juliana Jales destaca se seria necessário avaliar todos os candidatos ou somente os primeiros da
classificação, em discussão foi pontuado avaliar os primeiros passíveis de convocação. A primeira
candidata não �nha concluído o doutorado e por isso não foi avaliada. Foi iniciada a avaliação pela
candidatada Raquell de Castro Chaves, farmacêu�ca aprovada para o setor de �sico-química e
farmacotécnica, e iniciado a discussão com os critérios com a leitura do currículo da candidata pela profa.
Juliana Jales. Em seguida avaliado o candidato Ricardo de Araújo Marques, farmacêu�co aprovado no
setor de química orgânica e química farmacêu�ca, e iniciada a discussão com os critérios com a leitura do
currículo do candidato pela profa. Juliana Jales. Em sequência foi realizado a avaliação da candidata
Mônica de Oliveira Belém, biomédica aprovada no setor de bioesta�s�ca e saúde cole�va, e iniciado a
discussão com os critérios com a leitura do currículo da candidata pela profa. Juliana Jales. Foram
apontado os pontos dos currículos para avaliação após a apresentação de todos. Em seguida foi iniciada a
avaliação do currículo encaminhado pela direção do ins�tuto de ciências da saúde. Profa. Leilane destaca
se há outros currículos enviados para redistribuição e a profa. Patrícia Freire apontou que indagou por e-
mail e recebeu resposta que não havia. A profa. Juliana Jales faz a leitura do Currículo do professor André
Luiz dos Reis Barbosa, farmacêu�co e docente de uma IES da Paraíba. Prof. Daniel relatou que ele já havia
tentado outras vezes redistribuição. Após a apresentação, a profa. Patrícia Freire iniciou a apresentação
de aprovados em concursos da enfermagem. Ela apontou quadro candidatas aprovadas: Vanessa Emile
Carvalho de Sousa Freire, enfermeira aprovada no setor Atenção básica em saúde da família,
semiotécnica e processo de cuidar em saúde da criança e do adolescente; Alber�na Antonielly Sidney de
Sousa, enfermeira aprovada no setor processo de cuidar em saúde mental, processo de cuidar na saúde
do idoso e semiologia; e Débora Rodrigues Guerra Probo e Hérica Cris�na Alves de Vasconcelos,
enfermeiras aprovadas no setor de processo de cuidar na saúde do adulto e centro cirúrgico, central de
material e esterilização. Ela citou o nome de uma candidata aprovada, mas que já está aprovada em
concurso na UFC. A Profa. Patrícia Freire apresentou os currículos e destacou que somente uma
candidata estaria no perfil, Alber�na Antonielly Sidney de Sousa. Com a finalização das apresentações, o
prof. Ivan Coelho destacou que teríamos três candidatos para escolha: Mônica de Oliveira Belém; André
Luiz dos Reis Barbosa e Alber�na Antonielly Sidney de Sousa. Em seguida ele destaca que o curso de
medicina precisaria de um número significa�vo de vagas de professor pelo formato do curso e
poderíamos deliberar para o concurso e ar�culação dos candidatos aprovados com a reitoria. Profa.
Patrícia Freire apontou que votaria na candidata enfermeira pela capacidade de ajudar no curso de
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enfermagem. Prof. Edmara Chaves apontou que a análise para um banco de reserva de aproveitamento
poderia levar em consideração as outras disciplinas, como patologia. A profa. Edmara Chaves apontou
que o perfil dos André Luiz dos Reis Barbosa e Alber�na Antonielly Sidney de Sousa seriam os mais
compa�veis para as disciplinas urgentes. Profa. Emília Chaves ques�onou o tempo que a candidata
Alber�na Antonielly Sidney de Sousa ministrou a disciplina de fisiologia para reflexão. Prof. Daniel Freire
orienta rever os critérios e a Profa. Patrícia Freire destacou que o tempo não era um dos critérios e os
demais estavam atendidos. Profa. Patrícia Freire destaca termos um banco de talentos que podem ser
chamados com a deliberação do conselho de unidade. Prof. Ivan Coelho destaca que o esforço será para
chamar mais pessoas, sendo que o perfil do André Luiz dos Reis Barbosa está compa�vel com a
necessidade inicial. O prof. Daniel Freire destacou que será necessário mais docentes pela sobrecarga de
trabalho que haverá com os cursos em funcionamento para o ciclo básico. Prof. Ivan Coelho faz um
encaminhamento para realizar o concurso com as sete vagas e trabalhar para convocar os três nomes em
destaque na avaliação do grupo. Prof. Adller Gonçalves relatou que um candidato aprovado entrou na
jus�ça e se contaria com essa vaga e os demais explicaram que não. Foi relato pelo grupo a possibilidade
de redistribuição com ou sem ônus, em relação ao André Luiz dos Reis Barbosa. Por fim, o prof. Ivan
Coelho apontou dois encaminhamentos com as jus�fica�vas. Primeiro encaminhamento convocar
imediatamente os três candidatos selecionados nessa avaliação do NDE e segunda encaminhamento
realizar a seleção imediata das sete vagas, sendo 04 professores da área da semiologia, 01 da área de
morfofuncional com formação médica e os outros dois das demais áreas. O prof. Daniel Freire pede
esclarecimentos se seriam 05 vagas para concurso e duas para a chamada dos selecionados e o prof. Ivan
Coelho destacou que seria o concurso com as sete vagas e a solicitação da redistribuição do Professor
André Luiz dos Reis e a chamada das candidatadas aprovadas em concurso, Alber�na Antonielly e Mônica
Belém. Prof. Ivan Coelho faz comentários sobre a dinâmica do curso de medicina e do quan�ta�vo de
professores necessários. Ao final da reunião, a ata foi lavrada e será assinada por mim e os demais
membros da Comissão.

Documento assinado eletronicamente por EMILIA SOARES CHAVES ROUBERTE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/09/2021, às 08:35, 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 14:45, 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 DANIEL FREIRE DE SOUSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 29/09/2021, às 10:02, 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 PATRICIA FREIRE DE VASCONCELOS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/09/2021, às 09:24, 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 13:00, 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 LEILANE BARBOSA DE SOUSA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/09/2021, às 15:24, 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
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MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/09/2021, às 16:35, 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 12/11/2021, às 11:13, 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.
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