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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO - SESSÃO ORDINÁRIA DO NDE MEDICINA (04/08/2022)

Às sete horas e cinquenta e cinco minutos do dia quarto de agosto 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. Edmara Chaves Costa e Prof. Jairo Domingos de
Moraes. Pauta: Prepara�vos para a visita da CAMEM. O professor Ivan abre a sessão e inicia a reunião,
que devido à falta de quórum não possuirá votação. Foi discu�do alguns andamentos decididos na
reunião anterior. Prof. Ivan comenta que Prof. Thiago está verificando a questão do concurso dos quatro
docentes. A Reitoria foi acionada para estar presente na visita e mobilizar os prefeitos da região. Profa.
Andressa conseguiu a relação dos livros que estão por ser adquiridos no processo de compra, e que
embora o processo esteja aberto ele parou em determinado momento, e comunica a necessidade de
acioná-lo para ele ter sequência. Prof. Ivan informa também que houve uma conversa com o Prof. José
Carlos para agregá-lo ao Projeto do Laboratório de Simulação Realís�ca, e este já se disponibilizou para
trabalhar no projeto. Prof. Ivan também comenta que devido as férias da Profa. Patrícia ainda não foi
mobilizada a questão da visita às unidades, mas que impreterivelmente esta será realizada na próxima
semana. Prof. Ivan comunica que foi agendada uma visita ao Hospital de Maracanaú para a próxima terça
feira (09/08). Fica pendente ainda a revisão do instrumento 1 (quadro orçamentário/financeiro e de
pessoas) e do instrumento 4 (revisão do estágio organiza�vo que se encontram as unidades da rede que
estão vinculadas ao projeto). Também foi discu�do preliminarmente a questão da portaria autoriza�va e
o link para inscrição do curso, e dos esforços que serão feitos para que essa portaria e o link saiam ainda
no mês de agosto, e que a Reitoria já foi mobilizada para isto. Profa. Edmara pergunta ao Prof. Ivan se o
Prof. José Carlos já tem algo programado para o Laboratório de Simulação Realís�ca, e o mesmo que
responde que é provável que ele já tenha um projeto pronto na área de Morfofuncional. Foi concluído o
processo da bibliografia, mas como já é segunda reunião sem quórum suficiente para haver a aprovação,
a bibliografia será disponibilizada aos professores membros do NDE, onde poderão acessar o documento
com a bibliografia referendada e assinar concordando com o que foi apresentado ou se achar que existe
alguma divergência poderão trazer o ques�onamento na próxima reunião. Profa. Edmara comunica que a
Profa. Emilia, apesar de não fazer mais parte do NDE, se disponibilizou a ajudar na unidade do centro de
Redenção e em Antônio Diogo, onde possui contatos. Prof. Ivan destaca que para o seu entendimento
existem oito unidades que estão pra�camente prontas para receber as a�vidades do curso e que até o
oitavo período essas oito unidades seriam suficientes, deixando pendente apenas o internato. Prof. Ivan
se compromete em compar�lhar a programação da visita da CAMEM no grupo de WhatsApp. INFORMES.
A próxima reunião é marcada para o dia onze de agosto às sete e trinta da manhã, também via Google
Meet. Sem mais pontos a serem discu�dos, a reunião foi encerrada às oito horas e trinta e dois 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 10/08/2022, às 15:57, 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 11/08/2022, às 08:17, 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
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DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 15/08/2022, às 04:46, 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 JAIRO DOMINGOS DE MORAIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 15/08/2022, às 13:37, 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, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 15/08/2022, às 14:06, 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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