
ATA DE REUNIÃO  
 
Centro Acadêmico de Medicina da UFV – MedCA                      28 de novembro de 2020 
 
• Plataforma: Google Meet  
• Horário de início e término: início às 10h10min e término às 12h50min. 
• Mediação: Bárbara Cabral (Comitê de Transição do MedCA) 
• Participantes:  
 
 
Maria Clara Moreira Henriques - Turma 11 
Bárbara Cabral - Turma 9 
Júlia Pernes S. de Medeiros - Turma 9 
Bernardo Chicarelli - Turma 11 
Alice Rezende - Turma 11 
Cleuberton Kenedy Oliveira - Turma 9 
Igor Marinho - Turma 9 
Luísa Ulhoa - Turma 10 
Mariana Marques - Turma 10 
Laira Lopes Tonon - Turma 9 
Samuel Magalhães Marques - Turma 8 
Eduarda Demoner Paseto - Turma 9 
Samara Agostinho - Turma 10 
Victor Schulthais Chagas - Turma 11 
Alícia Garcia Gonçalves - Turma 7 
Carolina Vieira de Castro - Turma 10 
Maria Laura - Turma 10 
Luiz Otávio Martins Dias - Turma 9 
Clara Pardini - Turma 10 
Gabriela Toitio - Turma 10 
Noelle Dias - Turma 8 
Diondetson Rocha de Oliveira - Turma 11 
Júlia Costa Nacif Santos - Turma 11 
Leticia Alves Dias - Turma 10 
Murilo Carlos Torres - Turma 7 
Ricardo Freitas - Turma 10 
Layla Lacerda - Turma 11 
Isabela Victoretti - Turma 10 
Sophia Guerra Macedo - Turma 10 
Mariana Rocha - Turma 11 
Alana Balbueno - Turma 9 
Karine Buenos - Turma 10 
Matheus Moreira Passos - Turma 8 
laura de souza freitas - Turma 10 
Isabella Andrade - Turma 9 

Gustavo Lima Cal de Souza - Turma 10 
Tainara Cândida Araújo -Turma 8 
Maria Eduarda Pimentel - Turma 8 
Artur Lima - Turma 9 
Juan Henrique Peixoto Silva - Turma10 
Jordânia Alves - Turma 9 
Luiz Guilherme Marchesotti - Turma 11 
Vanessa de Paiva Leles - Turma 8 
Kaylane Zuqueto - Turma 11 
Bruna de Souza Tavares - Turma 8 
Farley Rodrigues - Turma 10 
Taiana Sacramento Rotondo - Turma 9 
Paola Veloso Pagung - Turma 8 
Mateus Pena Magalhães - Turma 10 
Guilherme Kelles - Turma 9 
Lorena Carvalho Alves -Turma 11 
Francisca Mafra - Turma 9 
Alessandro Tavares Pinto - Turma 10 
Maria Júlia Dalton - Turma 9 
Felipe Rong - Turma 10 
Marina Marilac - Turma 9 
Pedro Oliveira Ávila Ribeiro - Turma 10 
Larisse Vitória Moreira Arruda - Turma 8 
Maria Regina Fonseca Ramos - Turma 10 
Maria Luisa Cruz Andrade - Turma 10 
Lucas Galvão - Turma 8 
Matheus Alcantara - Turma 11 
João Eduardo Inocêncio Neiva - Turma 11 
Ana Luiza Melo - Turma 8 
Daniel Videira - Turma 10 
Yuri Pereira Martins - Turma 9 
Stéfany Oliveira - Turma 9 
Deisiane Moreira - Turma 10 
Eduardo Martins Souza - Turma 11 

 
 



Pautas para esta reunião: 
1) Repasses da reunião conjunta do MedCA e CAEnf com os Coordenadores de curso,             

Chefia do DEM e Representações discentes da Enfermagem e Medicina.  
2) Debate sobre o calendário acadêmico 2021: PER 2, PPP, 2021/1 e 2021/2. 

 
Bárbara solicita que a reunião seja gravada, exclusivamente para fins de redação da ata.  
Nenhum estudante se mostrou contrário. Gravação aprovada por consenso.  
 
 

1) Aprovação do Teto da Reunião 
Proposto teto para 12:00h, com posterior análise de prolongamento para 12:30h,           
conforme necessidade. 
Nenhum estudante se mostrou contrário à proposta. Proposta aprovada por          
consenso. 
 

2) Aprovação da Ata da Reunião do dia 19/11 
Nenhum estudante apresentou propostas de alterações. 
Ata aprovada por consenso. 
 

3) Repasses CoE  
Alana:  
Informa que:  

- A resolução do PER II provavelmente será semelhante à do PER I e as matérias               
possivelmente serão ofertadas com preferência para as de período par. A resolução            
tratará, entre outros detalhes, das matérias ofertadas. 

- Representantes discentes do CEPE vão tentar articular a aprovação da não           
obrigatoriedade de cursar PER II, assim como ocorreu no PER I. Porém, ainda não              
há essa garantia, principalmente porque o PER está sendo usado para dar            
continuidade a 2020, aos olhos da UFV. 

- O DCE vai se reunir com a PRE (Pró-reitoria de Ensino) na semana subsequente à               
da presente reunião, para discussão e repasses sobre a resolução. Articulação por            
parte do DCE deve ocorrer no próximo CoE.  

- Nesse primeiro momento, apenas a Resolução do PER II será discutida. A            
discussão do Período Presencial Remoto (PPP) será feita posteriormente. 

- Foi disponibilizado um formulário para avaliação das disciplinas no PER I e ele será              
utilizado como base para discussão do modelo para o PER II. Dessa forma, é muito               
importante que esse formulário seja respondido por todes estudantes que cursaram           
alguma disciplina de maneira remota. 

- O Comitê de Transição do MedCA, junto a sua Rede de Ajuda, pretende articular              
com outros cursos para enviar manifestações pela Ouvidoria da UFV, pressionando           
à universidade para que esteja claro que o calendário aprovado para 2021 não é              
viável de ser aplicado no curso de Medicina, uma vez que nosso calendário             
necessita de especificidades para que possamos progredir no curso, e a realização            
de um segundo período remoto e um PPP não contempla essas especificidades.  
 

Bárbara: Explica que inicialmente serão feitos os repasses de reuniões com a Coordenação             
e Chefia do DEM. Logo após será aberto espaço para elucidação (2min por fala) e               
inscrições para fala livre (3 minutos). 



 
Contextualização: 

● Bárbara relata que no início de outubro começou a discussão sobre a necessidade             
do próximo período ainda ser remoto e quais seriam as opções. 

● 26 de outubro: circulação de um calendário no WhatsApp com 3 possibilidades de             
datas para o PER II, nada oficial; DCE alegou que não tinha conhecimento desses              
calendários e que nenhum repasse sobre isso era oficial. 

● 29 de outubro: CoE trouxe uma possível data que foi proposta pelo CEPE, ainda              
sem confirmação oficial, mas que era compatível com as propostas que estavam            
circulando no WhatsApp. 

● 12 de novembro: repasse no CoE de que foi Aprovado um PER II na UFV.  
- Início: 01 fevereiro de 2021 com recesso na Semana Santa (28 de março a              

03 de abril),  
- Fim: 21 de maio 
- Previsão de um PPP (Período de Práticas Presenciais) do dia 07 de junho             

a 09 de julho de 2021 (5 semanas) para pagar a carga horária prática das               
disciplinas teórico-práticas que ficaram pendentes. Houveram      
questionamentos de como o PPP funcionaria para cursos com grande carga           
horária, porém não obtivemos respostas.  

● 13 de novembro: MedCA enviou um email para o departamento, coordenação de            
curso e o CCB para questionar sobre essa aprovação, e como foi feita a              
discussão, já que não tínhamos informação nenhuma. 

● 16 de novembro: o João Marcos (chefe do CCB) respondeu o e-mail em nome do               
centro de ciências, do departamento e do nosso curso dizendo que não tinham             
nenhuma informação sobre o que estava acontecendo, mas que estava sendo feito            
com “muita cautela pela UFV”. 

● 18 de novembro: CoE com o participação do professor Sukarno (representando           
a PRE) e a professora Sylvia da PCD (Pró-reitora de Assuntos Comunitários). A             
reunião teve como objetivo principal fazer repasses para os estudantes sobre o            
calendário que seria aprovado no PER, porém obtivemos diversas respostas          
contraditórias, ao mesmo tempo em que diziam que o calendário era universal,            
diziam que as especificidades de cada curso seriam discutidas internamente,          
principalmente na área da saúde e outros cursos com maior carga horária            
prática. Isso evidenciou que não havia uma proposta consolidada para o nosso            
curso e para outros. Ficou claro que o representante da PER que ele estava              
retirando a responsabilidade das instâncias superiores de realizar este         
planejamento. Quando foi indagado que esse assunto não estava sendo discutido no            
nosso Colegiado e nem na Comissão Coordenadora, vários representantes de          
outros centros acadêmicos disseram que estavam sim participando de         
discussões em seus departamentos, o que evidenciou que havia uma falha de            
comunicação grande entre nós e o nosso departamento. Entramos em contato           
com a Comissão Gestora do CAEnf e começamos a nos articular para termos uma              
reunião com nossos respectivos coordenadores de curso e chefia do          
departamento para entendermos melhor as discussões, o porquê de não termos           
informação e o que eles estavam planejando.  
 
 
Clara: Repasses sobre a Reunião com o CAENF 



- Explica que na reunião de quinta foi feita a mesma contextualização apresentada            
nesta reunião, e após esse momento houve um espaço de fala livre para os              
docentes presentes explicarem o que havia acontecido.  

- Fomos informados de que a Chefia do Departamento e os Coordenadores de Curso             
não foram comunicados sobre as discussões que estavam acontecendo a cerca do            
calendário para o ano de 2021, diferente do que aconteceu em outros cursos e              
departamentos. Reforçaram que, nem mesmo a nível de CCB ocorreram debates           
sobre o calendário que foi aprovado. Diante disso, discutimos o que poderia ser feito              
a partir de agora, com o calendário aprovado. 

- Cristiane disse que o departamento está lidando com muitas demandas desde o            
início da pandemia, e que a prioridade foi a volta do internato e estágio do 5º ano da                  
enfermagem (já em andamento), e agora serão discutidas maneiras de viabilizar o            
calendário de 2021. 

- Brunnella informou que após tomarem conhecimento do calendário aprovado pelo          
CEPE, ocorreram 3 reuniões entre os professores da Medicina e foi consenso entre             
o Departamento, Coordenadores de curso e professores do DEM que o PER 2 e              
PPP não são viáveis para os cursos de Medicina e Enfermagem. 

- Nesta reunião, Samara reforçou os problemas de comunicação que haviam ocorrido           
e solicitou que sempre fossem enviadas, para o MedCA e Representantes           
Discentes, atualizações periódicas sobre as discussões internas do departamento,         
uma vez que as discussões estavam acontecendo sem a participação estudantil da            
Medicina. 

- Ainda está indefinido como será resolvida a questão dos calouros, mas é fato que o               
DEM não tem estrutura para comportar 2 turmas de calouros simultâneas, por falta             
de professores, limite dos laboratórios, falta de cenários de prática, entre outras            
questões.  

- Foi encaminhado naquela reunião que devemos construir um documento, a ser           
enviado para a PRE, apontando a inviabilidade do PPP para o curso de medicina.  

- Em relação ao PER 2, a expectativa é que as disciplinas sigam a ordem em que já                 
estavam sendo dadas, aos pares (Ex.: Quem fez Infecto 1, fará Infecto 2. Quem fez               
PED 1, fará PED 2, e assim por diante.) 

- Clara questionou se haverá quebra de co-requisitos, e foi informada que é inevitável             
que elas ocorram, mas a intenção é seguir ao máximo o plano de ensino do curso.                
Em relação ao desmembramento de disciplinas, é uma possibilidade, mas ainda não            
há uma definição.  

- Naquela reunião, Samara perguntou o que aconteceria com os estudantes que não            
cursaram disciplinas no PER 1 e foi dito que a matéria só poderá ser feita quando                
tiver uma nova oferta, possivelmente quando houver demanda para outras turmas, o            
que levaria estes estudantes a cair de turma.  
 

Samuel: Repasses sobre a reunião com a Coordenadora do Curso 
- Explica que durante a reunião do MedCA e CAEnf com os Coordenadores de curso              

e chefia do DEM, a professora Brunnella convidou Samuel e Samara para uma nova              
reunião, que ocorreria imediatamente após o encerramento da primeira. O objetivo           
era atualizá-los do planejamento da Medicina para o PER 2 (os repasses foram             
encaminhados no grupo do MedCA). 

- Na reunião convocada emergencialmente, foi enfatizado que o PER e PPP são            
incompatíveis com a carga horária prática da Medicina, e que os pontos críticos são              



a Turma 8 e a Turma 11. Como exemplo, foi usado o caso da PPTS 7 que tem 14h/                   
semanais por 15 semanas, não sendo possível ofertar tamanha carga horária em 5             
semanas. O PER delibera 15 semanas de estudo teórico, mas essa estrutura irá             
levar a uma desperiodização em massa da Medicina UFV. A situação dos calouros é              
ainda mais preocupante porque a única disciplina puramente teórica do 1º período é             
Bioética, que foi ofertada no PER 1. Diante disso, a coordenação realizou várias             
reuniões entre os docentes e foi consenso que o PER e PPP não suprem as               
demandas, e podem inclusive agravar os problemas do nosso curso.  

 
 

Samara: Elucidando a proposta alternativa 
 

Em relação ao PER 2, as matérias que foram apresentadas para oferta foram: 
- Para a turma 8: MED 362 (Clínica 2);  
- Para a turma 9: MED 331 (LAC 5), MED 350  e MED 351;  
- Para a turma 10: MED 222 (Patologia 2), MED 212 (Infecto 2) e MED 225 (Farmaco                

2);  
- Para a Turma 11: MED 131 (LAC 1).  

 
- Em relação à turma 11, MED101 não estava na apresentação mostrada como uma             

matéria que seria ofertada, mas nos foi avisado pela coordenação de que ainda             
seria enviada, pela Coordenadora da Disciplina, a resposta final definitiva. Mas           
reforça-se que MED 101 não entrou no documento das matérias que seriam as             
ofertadas no segundo período especial remoto. 

- Considerando as muitas problemáticas envolvidas na regularização da grade para o           
nosso curso, a Coordenação demonstrou preocupação e vem se reunindo          
periodicamente para discutir alternativas e possibilidades para o futuro. 

- Relembrou que na reunião do CEPE aprovou a progressão do calendário, e a             
Coordenação do Curso já teve 3 reuniões com os professores, extra-oficiais. Depois,            
foi marcada uma outra reunião extra-oficial com os representantes discentes.          
Reforçou que a ausência de representantes nessas reuniões ou até mesmo a            
comunicação de que as articulações estavam acontecendo foi um erro grave.           
Lembrou que é importante que os estudantes ocupem esses espaços nas instâncias            
representativas. 

- Samara enfatizou que o que temos definido é que o PER 2 irá ocorrer, e se for                 
epidemiologicamente viável, o PPP também. Porém, como esse calendário         
aprovado não contempla nosso curso, a Coordenação está elaborando uma          
proposta alternativa de calendário para a Medicina, a ser enviada para o UFV.             
Sinalizou que, o PER 2 e o PPP são a realidade atual e é importante nos                
articularmos em torno dele, paralelamente às outras propostas. 

- A proposta da Coordenação da Medicina é de um retorno híbrido escalonado das             
turmas 8 a 11. Ou seja, cada turma voltaria para as atividades práticas com um               
intervalo de tempo entre cada uma, a depender do cenário epidemiológico de            
Viçosa. E, as disciplinas, caso esta proposta seja aceita pela UFV, seriam realizadas             
no esquema de aulas teóricas EAD e aulas práticas presenciais. (Reforça mais uma             
vez que as chances desse calendário paralelo ser aprovado são muito pequenas,            
mas que é importante tratar o tema de maneira séria). Sobre a questão da              
biossegurança para esta proposta, os professores estão elaborando uma proposta          



para assegurar uma forma segura e responsável para que as práticas voltem de             
modo presencial. Está sendo avaliada a possibilidade de criação de um app de             
monitoramento para os estudantes. Também está sendo calculado sobre a questão           
do custo/investimento em EPIs. Em relação à assistência estudantil, apesar de ter            
sido abordada, ainda não foi uma questão pensada a fundo e nem discutida. Para os               
estudantes que não cursaram o PER, Samara sugeriu uma proposta para a            
coordenação para que pudéssemos, principalmente, abrir canal de diálogo a          
respeito disso. A proposta foi: a possibilidade, caso assim a ou o estudante que não               
cursou o PER queira, se cursar essas disciplinas utilizando-se das gravações das            
aulas do próprio PER, com momentos síncronos junto aos professores e monitores            
das disciplinas. 

- Em relação à assistência estudantil foi relato que foi citado, mas não foi             
profundamente discutido, mostrando que no momento não é uma prioridade para a            
coordenação. 

- Ao longo da reunião, foram feitos alguns encaminhamentos para que o Centro            
Acadêmico pudesse cumprir (se assim todes os participantes da reunião aberta           
acharem coerente): 

- Elaboração de um documento para ser enviado ao DEM que debata a            
proposta que foi encaminhada pela coordenação; 

- Levantamento, por formulário, das demandas de assistência e permanência         
estudantil no nosso curso; Esboço já está pronto, precisamos fazer          
alterações e aprovar; 

- Levantamento dos e das estudantes que não cursaram o PER e a demanda             
e pensamentos sobre a proposta feita. 
 

Para finalizar, frisou que devemos nos articular em duas frentes: PER 2 + PPP e Proposta                
Alternativa. 
 
Samuel: pediu a palavra para complementar, dizendo que a Reitoria demonstrou           
resistência às propostas de retorno das Turmas 6 e 7, pois é incoerente que apenas a                
Medicina receba tratamento diferenciado, com investimentos altos e calendário adaptado,          
enquanto os demais cursos não são amparados nesse sentido. Informou que a disciplina de              
Atenção Plena do professor Leandro também será ofertada no PER 2. 
 
Inscrições para elucidação e fala no chat: 
 
Bruna Tavares: Questiona de como ocorreria o retorno gradual, prazos, datas, que isso             
seria importante para que os estudantes pensassem sobre o assunto. Pergunta também se             
é possível que os alunos tenham acesso ao documento elaborado pela coordenação. 
 
Samuel: Responde que Brunnella disse que ainda não é possível dar uma resposta sobre              
prazos e datas, uma vez que o cenário ainda é muito instável.  
 
Samara: Informa que a coordenação solicitou que o documento não seja enviado na íntegra              
ainda, mas após solicitação dos representantes discentes, autorizou que sejam debatidos           
trechos do documento. Reforça que entende que é muito importante que a informação             
chegue para ser discutida com a base.  



Em relação a questão das datas, foi consenso entre os professores que o retorno              
começasse a partir de março, com intervalo de 15 dias entre cada turma, para garantir que                
conseguíssemos regularizar o calendário até agosto conforme preconiza o calendário da           
UFV. Se disponibilizou a enviar alguns prints do documento e divulgá-los com            
responsabilidade, se autorizado pela coordenação. 
 
Artur: agradeceu pelos repasses e iniciou comentado sobre os prazos, que é importante             
para que os estudantes possam se programar, uma vez que o cenário é completamente              
incerto. Também perguntou como funcionaria a volta e a regularização da carga horária             
prática do ano de 2020, para que haja progressão no curso. Questionou ainda se na               
possibilidade de retorno presencial, outras disciplinas, além das ofertadas no PER 2, serão             
ofertadas também. 
 
Samara: responde que o calendário precisa ser aprovado antes de fevereiro. Comentou            
ainda que no retorno híbrido presencial todas as disciplinas da grade deveriam ser             
ofertadas, a parte teórica em EAD, as práticas cognitivas também poderiam ser ofertadas à              
distância, desde que não fuja ao plano de ensino da disciplina; ficando somente as práticas               
assistenciais para serem ofertadas presencialmente. Em relação ao retorno presencial de           
disciplinas práticas assistenciais, elas aconteceriam em grupos menores de alunos (cerca           
de 4 pessoas). 
Proposta é realizar o ano de 2020 em 6 meses, e redução da duração dos semestre de 15                  
para 12 semanas, além de redução na carga horária de práticas assistenciais.  
 
Bruna T8: salientou que não quis dizer que informações estavam sendo ocultadas, mas             
que precisa de mais detalhes para formar sua opinião. Aponta que o limitante dos EPIs vai                
acontecer também no PPP, perguntou se o retorno em agosto contempla o nosso curso.              
Enfatizou a acrescentar ao documento a responsabilidade dos estudantes no retorno. 
 
Samuel: reforça que a função dos representantes discentes é representar os alunos e             
fornecer repassas, e que o documento só não foi enviado por solicitação da coordenação.              
Informa que o documento do MedCA ainda não foi escrito, e que devemos criar um grupo                
de trabalho 
 
Samara: disse que na quinta ocorreu a reunião dos CAs, e na sexta o documento foi                
disponibilizado aos representantes discentes.  
 
Alice T11: Questiona sobre o que seria o colapso do curso que aconteceria no caso da não                 
aprovação do calendário híbrido, e quais seria a alternativa para lidar com essa questão.  
 
Samuel: pede desculpas caso a palavra usada tenha sido muito alarmante, e elucida que              
esse “colapso” está relacionado à questões estruturais da universidade, mas que o curso             
não vai parar, por mais desafiadora que seja a situação. Informa que a entrada de novos                
alunos está relacionada com as verbas federais recebidas, por isso é importante a entrada              
de novos calouros. Salientou que a chance maior é de que o período híbrido não seja                
aprovado, mas não quer dizer necessariamente que o curso entrará em colapso, apenas             
que precisaremos pensar em outras possibilidades.  
 



Samara: Informou que até o momento a informação que temos é que os calouros de 2021                
iniciarão o curso em agosto de 2021, e que no cenário atual de PER 2 e PPP, isso levaria a                    
necessidade de Turma 11 e 12 cursarem as mesmas disciplinas. Pensa que no caso de o                
ensino híbrido não ser aprovado, e a impossibilidade de retardar a entrada de calouros e               
serão criadas turmas de 100 pessoas ou mais, no 1º ano da medicina e enfermagem, e não                 
há estrutura para isso no departamento. Essa situação é um argumento que pode ajudar a               
embasar a necessidade de aprovação do Período Híbrido.  
 
Victor: disse que entende que não é possível debater as especificidades de cada turma,              
mas que está preocupado com a turma de calouros, pois não há maneiras de progressão               
levando em consideração do PER 2 e PPP . Pergunta se enxergamos alguma outra saída,               
uma vez que o período híbrido parece ser a única possível. Questiona se existe a               
possibilidade de adicionar outros disciplinas além das já enviadas na lista para a PRE. 
 
Samara: reforça que o MedCA estava solicitando um planejamento a longo prazo para a              
coordenação, departamento e para universidade há muito tempo, porém isso não foi feito.             
Enfatiza, que a questão é muito séria, e que não sabe se a coordenação sabe como lidar                 
caso a proposta do período híbrido não seja aprovada, mas enxerga que o Retorno Híbrido               
seja a única saída viável. Porém, caso não seja aprovado, a comissão terá que pensar               
alternativas para reorganizar o curso, do melhor modo possível.  
 
Artur: disse que havia entendido que a parte à distância começaria antes do PER 2.               
Acredita que seja interessante adiantar a parte teórica o máximo possível. Demonstrou            
preocupação com relação à progressão do curso, principalmente pelos calouros. Levantou a            
importância da união entre os estudantes para pressionar as instâncias superiores da            
universidade, e que precisamos criar maneiras de organizar isso. 
 
Samuel: responde que a priori a ideia é que apenas as práticas seriam escalonadas, e que                
as atividades teóricas sejam iniciadas antes do retorno presencial.  
 
Samara: a proposta de início de atividades práticas é para março, para que a universidade               
e prefeitura tenham tempo de analisar com calma o cenário epidemiológico. 
 
Bárbara: Questão de ordem - sugere que na fala do próximo inscrite as inscrições para               
elucidação sejam encerradas, uma vez que o teto se aproxima. 
 
Noele: Questiona o que aconteceria se a proposta do período híbrido não for aprovada,              
como seria possível organizar as disciplinas da Turma 8, uma vez que eles precisariam              
cursar um ano de práticas de clínica médica em 5 semanas, o que é inviável, e logo depois                  
ir para internato sem uma formação sólida do 4º ano, e com uma provável redução de carga                 
horária para o internato.  
 
Samuel: disse que perguntou sobre a turma 8 na reunião com Brunnella, e a mesma está                
atenta a isso, e que a questão das práticas assistenciais da turma 8 seria mais               
cuidadosamente analisada, uma vez que eles são a próxima turma a entrar para o internato.  
 



Samara: empatiza com o sofrimento de Noele, e disse que no documento do MedCA as               
especificidades de cada turma deverão ser descritas, incluindo quais serão as turmas mais             
prejudicadas. 
 
Questão de ordem   
Proposta que o teto da reunião seja estendido para 12:30h, com posterior análise de              
prolongamento, conforme necessidade. 
Proposta aprovada por consenso.  
 
 
 
 
 
Falas Livres e Propostas: 
 
Igor: Propõe que as especificidades das turmas entrem no documento final do MedCA para              
reforçar quão grave seria se fosse obrigado a realização do PER 2 e PPP. Sugere que os                 
representantes de turma se mobilizem internamente para trazer as demandas para o CA. 
Sugeriu que os estudantes utilizem as Ouvidorias da UFV para demonstrar sua indignação             
e também fazerem novas propostas. Também comentou que devemos fazer articulações e            
tentar participação no Comitê da Pandemia e CEPE.  
 
Mariana: diz que desde maio os estudantes e a gestão do MedCA estão sofrendo com a                
falta de comunicação com a Comissão Gestora do DCE, Gestão atual do DCE e instâncias               
superiores da UFV, relembra que já havíamos sinalizado que não realizar um planejamento             
a longo prazo acarretaria em problemas, o que estamos observando agora. Os            
questionamentos sobre desmembramentos de matéria, assistência estudantil, questão        
epidemiológica e propostas a longo prazo sempre foram feitos, mas ignorados. Assim,            
agora estamos trabalhando com redução de danos. Sinalizou que, apesar das dificuldades,            
a turma 11 terá menor prejuízo na formação, pois ainda terá tempo para compensar isso               
nos próximos 6 anos. Por outro lado, a turma 8 terá maior prejuízo, uma vez que precisam                 
repor tudo em 1 ano antes de entrar por internato. Reforçou que todos e todas estudantes                
participem das reuniões, se articulem e ocupem os espaços, para lutar pelo nosso curso. 
 
Diana: Reforça a importância da mobilização estudantil na tomada de decisões, e que é              
necessário ocuparmos os espaços de representação. Propõe que realizemos formulários          
internos de avaliação de disciplina e que os estudantes usem os Formulários da UFV para               
demonstrarmos nossa indignação com o PER e mostrar como essa proposta não atende             
nosso curso. Expõe que é necessário criar um documento muito bem embasado para que              
nossas reivindicações sejam levadas em considerações, uma vez que é inegável que a             
pandemia oferece dificuldades a todos os cursos, mas o calendário atual inviabiliza nosso             
curso, e precisamos deixar isso claro.  
 
Samara: disse que o MedCA teve muitos atritos com o DCE, e que as duas propostas de                 
retorno do internato foram intensamente criticadas por representantes discentes do CEPE,           
que são em maioria da gestão do DCE. Salientou a importância de articulação a nível de                
CoE, pois é nele que acontece a convergência de forças de todos os movimentos e               
coletivos estudantis. Disse que tem proposta de realizar um formulário de avaliação de             



disciplinas próprio da Medicina e utilizar o formulário institucional como espaço de protesto,             
para fazer nossa voz ser ouvida. Disse que precisamos fazer isso de forma cuidadosa, para               
não perdemos o apoio da Rejane (Vice-reitora) e também comunicar os professores sobre             
essa ação. 
 
Alana: Se diz contemplada pelas falas e reforça a importância dos formulários internos da              
medicina, e da mobilização para enviar denúncias para Ouvidoria.  
 
Taiana: solicita que todos estudantes se unam em torno da construção do documento, para              
a melhor construção possível, visto que o tempo é muito curto para que ele seja redigido. 
 
Clara: disse que é necessário se articular com outros cursos que estão passando pela              
mesma situação que a nossa (Dança, Veterinária, Enfermagem) e tentar trazer a            
elaboração do documento nesses cursos também.  
 
Murilo: pontuou que é necessário encontrar a melhor forma de enviar as reclamações no              
formulário. Disse que considera complicado utilizar o formulário institucional de avaliação do            
PER 1 para enviar reclamações sobre o PER 2, pois abre margem para acusações de não                
estarmos sendo propositivos, apenas tumultuando, o que poderia dificultar a aprovação do            
calendário alternativo. Sugere que seja utilizado o formulário da Ouvidoria da UFV para             
esse fim, e que o formulário do PER 1 seja usado apenas para avaliação do mesmo.  
 
Lucas Maggi: disse que o documento deve deixar claro que o Sistema de Saúde de Viçosa                
conta com os estudantes e que muitos pacientes estão sem atendimento desde a pausa no               
calendário. Sinalizou que os dados de atendimento dos cursos de saúde e seu impacto na               
saúde da cidade devem ser incorporados no documento. 
 
Francisca: disse que não podemos inibir os protestos por medo de retaliação. Disse que              
entende a fala de Lucas, mas que a nossa volta impacta a cidade sobre a questão                
epidemiológica, pois apesar dos benefícios assistenciais, muitos problemas também podem          
afetar a cidade na possibilidade do nosso retorno. 
 
Mariana: disse que em caso de retorno, todos e todas estudantes devem se responsabilizar              
sobre as aglomerações, pois afetam não apenas os estudantes, mas também preceptores,            
pacientes e a população de Viçosa como um todo. 
 
Samara: Faz repasses do Conselho Municipal de Saúde, do qual é Suplente na             
representação discente do DCE, Bob é o titular. Diz que o orçamento para Covid vai só até                 
31/12, após essa data depende do Prefeito eleito. Foi solicitado que a equipe de transição               
do governo municipal participe das reuniões do conselho para dar seguimento às medidas             
de enfrentamento à COVID 19. Expõe que a recente restrição das medidas de isolamento              
foi proposta pelo Bob. Reforça mais uma vez a necessidade de que todos os alunos se                
comprometam com as medidas de isolamento caso seja aprovado o retorno híbrido.  
 
Bárbara: fez coro às falas anteriores, salientando que em possibilidade de retorno, e que              
devemos estar cientes da responsabilidade que estará em nossas mãos. Sugere que            
encaminhemos para propostas.  
 



Propostas: 
Francisca:  

- Criar duas frentes de trabalho: Uma para discutir sobre o PER 2 e PPP, outra para                
articular o Retorno Híbrido, considerando assistência e alunos em vulnerabilidade. 

- Articular o melhor meio para enviar reclamações para UFV. 
- Articulação em Coe 

  
Diana: Escrever o documento do MedCA, que contemple estudantes em vulnerabilidade e            
especificidades das turmas, apontar o porquê da importância do retorno, o impacto do             
retorno para a cidade, termo de responsabilidade para os estudantes, a fim de garantir que               
ocorra cumprimento de medidas de distanciamento social. Discutir melhor a forma de            
mobilizar na Ouvidoria da UFV.  
 
Taiana: sugestão de que a ordem de retorno híbrido seja invertida, retornando turmas 8, 11,               
9, e 10, nessa ordem, visando reduzir os impactos nas turmas que estão mais prejudicadas. 
 
Samara: disse que talvez seja interessante tentar um debate sobre a forma de protesto. 
Propõe que seja feito o documento do MedCA. Propõe realizar formulário de levantamento             
de estudantes em vulnerabilidade, e dos estudantes que não realizaram o PER 1, que será               
enviado para a coordenação e utilizar para embasar o documento do MedCA.  
 
Bárbara: propõe que para as turmas 8 e 11 sejam feitos Grupos de Trabalho diferentes,               
para melhor atender às demandas específicas. Também sugeriu que seja criada uma            
ouvidoria para denunciar estudantes que desrespeitem o isolamento social no retorno           
híbrido. 
 
Artur: propõe que a parte teórica se inicie junto ao PER2, em fevereiro para desafogar o                
retorno presencial. Sugeriu que a turma 8 e a turma 11 retornem juntas, pois vão ocupar                
espaços práticos diferentes. Turma 8 usaria só os laboratórios do DEM, enquanto a 8              
estaria em cenários de prática.  
 
Samara: Sugere que o documento seja construído até segunda, e que seja enviado para              
coordenação até quarta. 
 
Mateus: Sugere aumento do horário de funcionamento do DEM para viabilizar mais            
momentos de prática, inclusive a noite.  
 
Samara: discordando de Bárbara, acredita que fragmentar o debate reduz a força do             
documento, considerando importante trazer toda a força e argumentos em um só texto. Por              
isso sugere não fazer um GT separado para T8 e T11.  
Se disponibilizou a criar o grupo do GT para elaborar o documento, sendo garantido a todo                
estudante a participação.  
 
Eduarda: Sugere que já seja acrescentado ao texto a sugestão para divisão de grupos              
práticos pensando em um modo a reduzir prejuízos à saúde mental. Colocar nos grupos              
estudantes que morem juntos, que tenham proximidade. 
 
Taiana: pediu que seja feita discussão sobre a forma de manifestação na ouvidoria. 



 
Murilo: Acredita que as duas propostas são parecidas. Diz que a discussão surgiu por que               
de forma oficial, o formulário do PER 1 seria usado para construir o regimento do PER 2, e                  
por isso acredito que pode ser visto com maus olhos o desvio do uso desse formulário, por                 
isso propõe usar a Ouvidoria da UFV para enviar as reclamações sobre o calendário              
aprovado.  
 
Samara: Acredita que são situações diferentes:  

- Utilizar o formulário institucional como forma de protesto e não realizar a avaliação             
das disciplinas junto aos departamento. 

- Utilizar o formulário institucional como forma de protesto, realizando a avaliação das            
disciplinas paralelamente junto aos departamento (desde que comunicado aos         
professores e feito com responsabilidade). 

 
Finaliza defendendo que seja feita a manifestação pelo formulário da UFV, desde que de              
forma responsável e em diálogo com os professores e coordenação e, paralelamente,            
realizar a avaliação das disciplinas junto à coordenação, uma vez que conhecemos as             
especificidades do curso. 
 
Taiana: Propõe que no formulário do PER 1 seja feita uma avaliação simplificada das              
disciplinas e que fique explícito que não realizar atividades práticas prejudica o aprendizado             
no curso de Medicina. 
 
Samara: reforça que as manifestações serão embasadas por argumentos presentes no           
documento, como a importância de integração teoria/prática. Questiona se os estudantes           
devem de fato avaliar a disciplina em caso de formulário próprio do MedCA e diz que o                 
espaço pode ser aproveitado para protesto. 
 
Bárbara: disse que no CoE que teve presença do professor Sukarno foram apresentados             
dados sobre o PER 1 que mostravam que a maioria dos estudantes fizeram avaliações              
positivas, o que gera uma falsa sensação de que está tudo bem. Sugere que os estudantes                
que ainda não responderam avaliem negativamente, na tentativa de balancear os dados e             
trazer luz à questão dos cursos negligenciados.  
 
Taiana: acredita que a melhor opção seja fazer um formulário de avaliação do PER1 para o                
nosso curso e guardar o espaço no formulário institucional para manifestações. Sugere que             
sejam utilizadas respostas-padrão de críticas, uma vez que muitas pessoas respondendo a            
mesma coisa tem maior força. 
 
Debate:  
Bárbara: sugere que quem fez a proposta de manifestação pelo formulário da UFV se              
manisfeste no chat, assim como quem fez a proposta da manifestação ser feita apenas pela               
ouvidoria, pois será preciso abrir um debate  
 
Mariana: concorda com Taiana sobre a crítica-padrão, mas relembra que precisamos de            
apoio institucional para o retorno e que a manifestação no formulário institucional pode             
afetar a relação com as instâncias superiores da UFV. 
 



Samara: sugere que, como não houve consenso e a pauta ainda não se esgotou, essa               
decisão seja postergada, pois ainda é necessário refletir mais sobre todas as problemáticas             
envolvidas no assunto. 
 
Alana: sugere que as propostas sejam enviadas até segunda-feira, por escrito, uma vez             
que o horário já avançou bastante e todes presentes já estão cansados. 
Bárbara: sugere que outras propostas mais urgentes tenham prioridade e essa questão            
seja decidida depois. também salientou que o grupo de trabalho não deve ser utilizado              
apenas para repasses e acompanhamento das pautas, mas para produzir de fato os             
documentos necessários. 
 
Francisca: Sugere que já sejam definidos os nomes para compor o GT. E que conste em                
ata que não será feita uma nova reunião aberta para aprovar o documento final, como               
normalmente ocorre, já que temos consenso na reunião sobre o conteúdo do documento. 
 
Alana: concorda com Francisca e sugere que as propostas (sobre como responder o             
formulário) sejam enviadas posteriormente. 
 
Victor: disse que gostaria de participar, pois é representante da turma 11, mas que não tem                
certeza se será possível de fato ajudar e perguntou se é possível fazer isso. 
 
Samara: disse que sim, e que qualquer contribuição será bem vinda, mas se não for               
possível, não há problemas. 
 
Taiana: Sugere que ninguém mais responda o formulário da UFV até que o documento              
esteja pronto e possamos pensar em uma forma melhor de fazer isso, já que o prazo para                 
respostas é até 23/12. 
 
Manifestaram interesse em participar no GT:  
 

- Mariana Marques T10 
- Taiana Sacramento T9 
- Victor Chagas T11 
- Clara Pardini T10  
- Samara Agostinho T10 
- Lucas Galvão T8 
- Daniel Videira T10 
- Jordânia Alves T9 
- Gabriela Toitio T10 
- Alice T11 
- Noelle DiasT8 
- Bárbara  Cabral T9 
- Karine Buenos T10 
- Francisca Mafra T9 
- Bernardo Chicarelli T11. 

 
Bárbara: finaliza a reunião, pontuando que as propostas serão enviadas no grupo aberto e              
por enquanto, nenhum estudante responda ao formulário da UFV. 



 
Resumo dos Encaminhamentos: 

- Grupo de Trabalho da Proposta Alternativa. 
- Criação do formulário sobre assistência estudantil 
- Recolhimento de propostas para responder o formulário da UFV. 

 
 
 
Não havendo mais fatos a declarar, finda-se aqui esta ata.  
 
 

28 de novembro de 2020,  
Centro Acadêmico de Medicina da UFV – MedCA  

Comitê de Transição 


