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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO NDE MEDICINA (28/07/2022)

Às sete horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte e dois foi
realizada a Sessão Extraordinária 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.
Thiago Moura de Araújo. Pauta: Atendimento às demandas da CAMEM para a visita de
acompanhamento. Professor Ivan abre a sessão e inicia a reunião, que, devido a falta de quórum, não
possuirá votação. Foi discu�da, inicialmente, a situação do ato autoriza�vo do curso de medicina da
UNILAB, que ainda encontra-se pendente. As trata�vas estão a nível de Reitoria, segundo os professores
Thiago e Ivan. O Prof. Thiago destaca que, para a visita no mês de agosto, deverão ser preenchidos e/ou
revisados os instrumentos de avaliação enviados pela CAMEM, com prazo a ser entregue antes da
chegada da comissão na UNILAB. Prof. Ivan aponta que devemos priorizar as 4 unidades de saúde
necessárias nos anos iniciais. Prof. Thiago recomenda que seja elaborada uma apresentação do novo PPC
com os principais destaques que passaram por alteração e a inserção da matriz curricular nos serviços de
saúde. Essa apresentação ficará sob responsabilidade do Prof. Ivan. Sobre os instrumentos de avaliação,
após discussão, foram colocados os responsáveis para as seguintes ações: Biblioteca - ficaria sob
responsabilidade da Profa. Andressa; Laboratórios de Simulação Realís�ca - Prof. José Carlos; Instrumento
1 - Prof. Thiago. Os locais para visita serão ar�culados pelos seguintes docentes: Professoras Patrícia e
Emília (Redenção e Acarape); Prof. Thiago (Aracoiaba); Prof. Ivan (Maracanaú). Esses docentes ficarão
responsáveis por comunicar sobre a visita e ar�cular um ponto focal para o momento de apresentação do
serviço à CAMEM. Profa. Eysler também foi citada para ajudar com o município de Maracanaú. Foi
também apresentado, pela Profa. Andressa, o documento sobre a bibliografia do curso que precisa ser
aprovada (Bibliografia do Curso Referendada pelo NDE), mas ficará para votação na próxima reunião.
Prof. Thiago informou que irá verificar, por meio do processo SEI 23282.004718/2022-75, em qual etapa
se encontra a aquisição dos livros pela Unilab. Profa. Edmara ficou disponível para revisão dos
instrumentos e colaboração, juntamente com o Prof. Ivan. Prof. Thiago termina relatando que a Direção
do ICS ficará responsável pela logís�ca e pelos convites às autoridades junto à Reitoria. INFORMES. A
próxima reunião será no dia quatro de agosto, às sete e trinta da manhã, também via Google Meet. Sem
mais pontos a serem discu�dos, a reunião foi encerrada às nove horas. 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 15:58, 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
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 15/08/2022, às 04:45, 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 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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Documento assinado eletronicamente por THIAGO MOURA DE ARAÚJO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 15/08/2022, às 14:15, 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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