
ATA DE REUNIÃO 

 

Centro Acadêmico de Medicina da UFV - MedCA                      30 de junho de 2020. 

 

... Plataforma: google meet. 

 

... Horário e tempo de duração: início às 19:30h e término às 23h40min. 

 

... Participantes: 

1. Deived (T7) 

2. Igor Marinho Pereira (T9) 

3. Júlia Pernes Saraiva de Medeiros (T9) 

4. Mariana Marques Lara (T10) 

5. Bárbara Silva Cabral (T9) 

6. Larissa Kuhlmann Cunha Peixoto (T9) 

7. Julia Maria Alves Meira (T10) 

8. Murilo Carlos Torres (T7)  

9. Laira Lopes Tonon (T9) 

10. Marina Marilac dos Santos Lara (T9) 

11. Alice Rezende (T11) 

12. José Geraldo Coutinho (T10) 

13. Rômulo de Paula (T9) 

14. Lucas Maggi Vieira (T8) 

15. Alícia Garcia Gonçalves (T7) 

16. Victor Schulthais (T11) 

17. Thales Advincula Barbosa Oliveira (T7) 

18. Luíza de Alcântara Dutra (T6) 

19. Rafael Costa (T9) 

20. Giulia Toledo Ferraz (T7) 

21. Ana Beatriz R Zanon (T9) 

22. Nayra Teixeira Bressan (T8) 

23. Taiana Sacramento Rotondo (T9) 

24. Pedro Oliveira Ávila Ribeiro (T10) 

25. Cleuberton Kenedy Oliveira (T9) 

26. Március Claudio (T10) 

27. Maria Regina Fonseca Ramos (T10) 

28. Roberto Magalhães Silva (T7) 

29. Karine Emilly Matos Buenos (T10) 

30. Sarah dos Santos Clímaco (T8) 

31. Myrella Lacerda de Freitas (T8) 

32. Mariane Caires Amorim (T10) 

33. Maria Eduarda Oliveira Pimentel (T8) 

34. Guilherme Kelles Juste (T9) 

35. Samara Agostinho (T10) 

36. Daniel Videira (T10) 

37. Deisiane Moreira Natividade (T10) 

38. Francisca Mafra (T9) 

39. Luiz Otávio Martins Dias (T9) 

40. Mateus Pena Magalhães (T10) 

41. André Luiz de Souza (T10) 

42. Isabella Andrade Mariano (T9)  

43. Ana Peres de Carvalho Quintão (T8) 

44. Bruna de Souza Tavares (T8) 

45. Sophia Guerra Macedo (T10) 

46. Farley Reis (T10)  

47. Juliana Pessoa Moreira (T6) 

48. Alana Balbueno (T9) 

49. Samuel Marques (T8) 

50. Letícia Gonçalves Caldeira (T6) 

51. Sofia Evangelista Arruda de Oliveira 

(T11) 

52. Jordânia Alves (T9) 

53. Lara Mattos (T11) 

54. Laura de Souza Freitas (T10) 

55. Pedro de Oliveira Ferreira (T6) 

56. Rebeca Garcia (T7)  

57. Ana Carolina dos Santos Paiva (T6) 

58. Gabriela Toitio (T10) 

59. Kaylane Zuqueto da Silva (T11) 

60. Artur Lima Magalhães Rocha (T9) 

61. Diana Marques Gazola (T9) 

62. Geovanna Ribeiro (T11) 

63. Isabela Araújo Victoretti (T10) 

64. Jonathan Martins Tolentino (T10)

 

... Tema central da reunião: Aprovação do Posicionamento do MedCA sobre o Ensino Remoto 

Emergencial (ERE). 



... Tópicos de discussão: 

1) Apresentação da metodologia e esclarecimento de dúvidas; 

2) Recolhimento de destaques da apresentação do texto; 

3) Aprovação do 1º parágrafo; 

4) Recolhimento de destaques do 2º parágrafo; 

5) Aprovação do 3º parágrafo e do 4º parágrafo; 

6) Recolhimento de destaques do 5º parágrafo; 

7) Aprovação do 6º parágrafo e do 7º parágrafos; 

8) Aprovação do 8º parágrafo, acrescido de uma observação; 

9) Aprovação do 9º ao 15º parágrafo; 

10) Recolhimento de destaques do 16º parágrafo; 

11) Recolhimento de destaques do 17º parágrafo; 

12) Aprovação dos 18º, 19º e 20º parágrafos; 

13) Recolhimento de destaques do 21º parágrafo; 

14) Aprovação do 22º parágrafo; 

15) Recolhimento de destaques do 23º parágrafo; 

16) Recolhimento de destaques do 24º parágrafo; 

17) Aprovação do 25º parágrafo e do 26º parágrafo; 

18) Recolhimento de destaques do 27º parágrafo; 

19) Discussão sobre o teto da reunião; 

20) Recolhimento de destaques do 28º parágrafo; 

21) Aprovação do 29º parágrafo; 

22) Recolhimento de destaques do 30º parágrafo; 

23) Recolhimento de destaques do 31º parágrafo; 

24) Início do debate dos destaques; 

25) Debate e votação sobre o destaque feito na apresentação do texto; 

26) Debate e votação sobre reabertura da lista de presença; 

27) Retomada da votação do destaque feito na apresentação do texto; 

28) Debate sobre o destaque feito no 2º parágrafo; 

29) Discussão sobre legitimidade de continuar a reunião; 

30) Votação para decidir sobre o encerramento da reunião; 

 

1) Apresentação da metodologia e esclarecimento de dúvidas 

- Resumo da metodologia: 

1) Não haverá leitura do texto na reunião devido à disponibilidade de tempo; 

2) A reunião serve para aprovar o texto, mas qualquer estudante pode propor alterações em 

qualquer parte dele; 

3) O texto será apresentado e a mediadora da reunião passará por cada tópico recolhendo aquilo 

que chamamos de "destaque", que é basicamente um pedido, que pode ser: 

... Destaque de elucidação - tirar dúvida de alguma parte escrita do texto; 

... Destaque de alteração - propor alteração de alguma parte escrita do texto. 

4) Após todos os destaques do tópico serem recolhidos e destacados no texto, os destaques de 

elucidação serão respondidos. A pessoa que pediu o destaque de elucidação tem o direito de 

transformá-lo em uma proposta de alteração, caso pense ser necessária a modificação do texto; 

5) Após o recolhimento dos destaques de todos os tópicos do texto, retornamos ao início do texto 

para iniciar o debate das propostas de alteração; 



6) Os estudantes poderão se inscrever para sustentar a manutenção do texto original e estudantes 

poderão se inscrever para sustentar a proposta de alteração; 

7) Após o debate, ocorrerá a votação, que será feita por formulário, no qual constará todas as 

propostas de alteração sugeridas e o texto original do parágrafo (cada regime de votação terá 

duração de 5 min); 

- Após a apresentação da metodologia, dúvidas foram esclarecidas e iniciou-se então a discussão 

do documento; 

 

2) Recolhimento de destaque da apresentação do texto 

- Nayra Bressan (turma 8) solicitou destaque de alteração: acrescentar o número de estudantes 

presentes na reunião de aprovação do documento. O parágrafo ficaria assim: 

“Além disso, é importante ressaltar que este documento foi aprovado em reunião aberta do 

MedCA, POR 64 ESTUDANTES PRESENTES, no dia 30/06/2020, por meio da plataforma 

Google Meet, amplamente divulgada em nossas redes.” 

 

3) Aprovação do 1º parágrafo 

- 1º parágrafo foi aprovado em decorrência da ausência de destaques; 

 

4) Recolhimento de destaques do 2º parágrafo 

- Nayra Bressan (turma 8) solicitou destaque de alteração: supressão da frase “No Brasil, essas 

crises se potencializam com uma lógica simplista de mercado, guiada por uma necropolítica que já 

permitiu a morte de mais de 58 mil brasileiros, até a presente data.”. Parágrafo ficaria assim: 

 “Pensando em um contexto geral, a pandemia trouxe instabilidade e crise em diversos setores 

da sociedade. No tocante ao ambiente universitário, não há determinação de medidas afirmativas 

para manter o vínculo de estudantes com suas universidades e que objetivam diminuir a evasão 

daqueles em situações de vulnerabilidade socioeconômica do cenário acadêmico, uma vez que são 

estes os estudantes pertencentes a parcela da sociedade mais afetada pela crise.” 

- Jordânia Alves (turma 9) solicitou destaque de alteração: inclusão da referência do termo 

“necropolítica”. Referência a ser colocada: 

“necropolítica (Mbembe, 2018)” - devendo também incluir nas referências, item 8 deste 

documento: “Mbembe, A. Necropolítica. 3ª ed. São Paulo: N-1 edições, 2018. 80p” 

 

5) Aprovação do 3º parágrafo e do 4º parágrafo; 

- 3º e 4º parágrafos foram aprovados em decorrência da ausência de destaques; 

 

6) Recolhimento de destaques do 5º parágrafo 

- Sarah Santos (turma 8) solicitou destaque de alteração: incluir a palavra “conclusão”. Parágrafo 

ficaria assim: 

“Sob essa perspectiva é que situamos este momento de eventual possibilidade de 

implementação do ensino remoto emergencial na UFV ou de um outro período especial - o que 

requer amplo debate com participação coletiva para se pensar as suas reais implicações na vida 

de cada um dos nossos estudantes - como possível retrocesso em políticas e em direitos já 

conquistados. É o caso, por exemplo, das políticas de ações afirmativas e de inclusão que 

preceituam o ACESSO, PERMANÊNCIA E A CONCLUSÃO na universidade pública de pessoas 

pertencentes a grupos sociais e historicamente invisibilizados, que tendem a serem os mais 

atingidos e a ficarem ainda mais vulnerabilizados; além de serem marginalizados com medidas 



simplistas de soluções que não abarcam a totalidade da realidade dos estudantes diante da crise 

educacional.” 

- Pedro Oliveira (turma 6) solicitou destaque de alteração: trocar a palavra “vulnerabilizados” por 

“vulneráveis”. Entretanto, Pedro mudou de ideia e decidiu cancelar sua solicitação de destaque. 

 

7) Aprovação do 6º parágrafo e do 7º parágrafos 

- 6º e 7º parágrafos foram aprovados em decorrência da ausência de destaques; 

 

8) Aprovação do 8º parágrafo, acrescido de uma observação 

- 8º parágrafo foi aprovado em decorrência da ausência de destaques; 

- Foi realizada uma observação a respeito do grifo presente no parágrafo, no sentido de analisar se 

ele influencia na referência da citação; 

 

9) Aprovação do 9º ao 15º parágrafo 

- 9º ao 15º parágrafos foram aprovados em decorrência da ausência de destaques; 

 

10) Recolhimento de destaques do 16º parágrafo 

- Lucas Maggi (turma 8) solicitou destaque de alteração: supressão de todo o parágrafo; 

- Letícia Caldeira (turma 6) solicitou destaque de elucidação e foi elucidada. Em seguida, solicitou 

destaque de alteração, propondo o seguinte parágrafo: 

 “A análise apurada dos dados revela que a diversidade de municípios resididos pelos discentes, 

inseridos em micro e macrorregiões, com seus contextos políticos, sociais e econômicos próprios, 

define realidades estruturais múltiplas que diferenciam as condições necessárias para a retomada 

de atividades acadêmicas, em modalidade remota ou presencial.” 

 

11) Recolhimento de destaques do 17º parágrafo 

- Artur Rocha (turma 9) solicitou destaque de alteração: suprimir o tópico “255 estudantes (87%) 

estão convivendo com 3 ou mais pessoas dentro da mesma residência”. Parágrafo ficaria assim: 

 “No que se refere às respostas sobre disponibilidade de tempo e ambiente social durante este 

período de pandemia, gostaríamos de destacar que: 

- 91 estudantes (31%) não possuem ou possuem apenas parcialmente um local adequado 

de estudos; 

- 61 estudantes (21%) não possuem uma mesa própria para estudos no local onde estão 

residindo; 

- 12 estudantes (5%) não possuem material de estudo suficiente no local onde se 

encontram; 

- 73 estudantes (25%) possuem menos de 2 horas por dia para se dedicar aos estudos; 

- 155 estudantes (53%) relataram que cuidados familiares e/ou obrigações pessoais 

reduzem sua disponibilidade para se dedicar aos estudos;” 

- Lucas Maggi pediu destaque de elucidação sobre o segundo tópico. Foi elucidado por Samara 

Agostinho (turma 10). 

- Nayra Bressan (turma 8) pediu destaque de elucidação sobre o quarto tópico. Foi elucidada por 

Samara Agostinho (turma 10). Em seguida, Nayra solicitou destaque de alteração. Parágrafo 

ficaria assim: 

“No que se refere às respostas sobre disponibilidade de tempo e ambiente social durante este 

período de pandemia, gostaríamos de destacar que: 



- 255 estudantes (87%) estão convivendo com 3 ou mais pessoas dentro da mesma residência; 

- 91 estudantes (31%) não possuem ou possuem apenas parcialmente um local adequado de 

estudos; 

- 12 estudantes (5%) não possuem material de estudo potencialmente necessário para o EAD 

no local onde se encontram. Uma vez que esses materiais (canetas, lápis, borracha e 

caderno)foram esquecidos em Viçosa e é inviável a busca 

- 61 estudantes (21%) não possuem uma mesa própria para estudos no local onde estão 

residindo; 

- 73 estudantes (25%) possuem menos de 2 horas por dia para se dedicar aos estudos; 

- 155 estudantes (53%) relataram que cuidados familiares e/ou obrigações pessoais reduzem 

sua disponibilidade para se dedicar aos estudos;” 

- Taiana Rotondo (turma 9) solicitou destaque de alteração. Entretanto, após alguns comentários, 

Taiana cancelou o destaque. 

 

12) Aprovação dos 18º, 19º e 20º parágrafos 

- 18º, 19º e 20º parágrafos foram aprovados em decorrência da ausência de destaques; 

 

13) Recolhimento de destaques do 21º parágrafo 

- Artur Rocha (turma 9) solicitou destaque de elucidação sobre a frase “42% dos nossos estudantes 

relataram que o período de pandemia lhes provocou algum tipo de adoecimento mental”. Foi 

elucidado e, em seguida, solicitou destaque de alteração. Entretanto, depois do destaque de Pedro 

Oliveira (turma 6), Artur decidiu cancelar o destaque; 

- Pedro Oliveira (turma 6) solicitou destaque de alteração: supressão do dado “92 estudantes 

(31%) relataram que condições próprias de saúde mental (causadas ou não pela pandemia) 

reduzem sua disponibilidade para dedicar aos estudos”. Parágrafo ficaria assim: 

 “Sobre os aspectos de saúde mental, selecionamos os seguintes dados: 

- 42% dos nossos estudantes relataram que o período de pandemia lhes provocou algum 

tipo de adoecimento mental; 

- 35% dos nossos estudantes relataram que acreditam que o ensino à distância 

prejudicaria sua saúde mental, enquanto 23% relataram que acreditam que o ensino à distância 

iria beneficiar sua saúde mental;” 

- Nayra Bressan (turma 8) solicitou destaque de alteração: trocar a palavra “adoecimento” por 

“acometimento”. O parágrafo ficaria assim: 

“Sobre os aspectos de saúde mental, selecionamos os seguintes dados: 

- 92 estudantes (31%) relataram que condições próprias de saúde mental (causadas ou não 

pela pandemia) reduzem sua disponibilidade para dedicar aos estudos; 

- 42% dos nossos estudantes relataram que o período de pandemia lhes provocou algum 

tipo de ACOMETIMENTO mental; 

- 35% dos nossos estudantes relataram que acreditam que o ensino à distância prejudicaria 

sua saúde mental, enquanto 23% relataram que acreditam que o ensino à distância iria 

beneficiar sua saúde mental;” 

 

14) Aprovação do 22º parágrafo 

- 22º parágrafo foi aprovado em decorrência da ausência de destaques; 

 

 



15) Recolhimento de destaques do 23º parágrafo 

- Samuel Marques (turma 8) solicitou destaque de elucidação sobre a primeira frase do parágrafo e 

foi elucidado; 

- Sarah Santos (turma 8) solicitou destaque de elucidação sobre a dificuldade de acesso à Divisão 

Psicossocial. Foi elucidada por Samara Agostinho (turma 10) e Deisiane (turma 10). 

- Mariane Amorim (turma 10) solicitou destaque de alteração: supressão de “a pluralidade 

existente entre os períodos do curso, enquanto 23% dos estudantes se beneficiariam com alguma 

atividade à distância, outros”. Parágrafo ficaria assim: 

 “Sendo assim, é preciso levar em consideração QUE 35% acreditam que a implementação de 

um ensino remoto emergencial obrigatório causaria mais prejuízos do que benefícios à sua saúde 

mental, com alguns tópicos (angústia, ansiedade, estresse, sensação de pressão e de cobrança 

constante) sendo abordados com certa frequência nos relatos dos formulários. Além disso, em caso 

de implementação do ensino remoto emergencial, sabe-se que os estudantes que por ventura 

tivessem sofrimento mental aumentado durante as atividades acadêmicas teriam dificuldade de 

acesso aos canais de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, como a Divisão Psicossocial da 

UFV. Deste modo, devemos refletir a necessidade de pensar em alternativas de ensino que 

considerem como primordial a saúde dos estudantes, isto é, que tenham como princípio não causar 

danos.” 

- Daniel Souza (turma 9) solicitou destaque de alteração. Parágrafo ficaria assim: 

 “Sendo assim, é preciso levar em consideração a pluralidade existente entre os períodos do 

curso, enquanto 23% dos estudantes se beneficiariam com alguma atividade à distância, outros 

35% acreditam que a implementação de um ensino remoto emergencial obrigatório causaria mais 

prejuízos do que benefícios à sua saúde mental, com alguns tópicos (angústia, ansiedade, estresse, 

sensação de pressão e de cobrança constante) sendo abordados com certa frequência nos relatos 

dos formulários.” 

- Nayra Bressan (turma 8) solicitou destaque de alteração. Parágrafo ficaria assim: 

 “Sendo assim, é preciso levar em consideração a pluralidade existente entre os períodos do 

curso, enquanto 23% dos estudantes se beneficiariam com alguma atividade à distância, outros 

35% acreditam que a implementação de um ensino remoto emergencial obrigatório causaria mais 

prejuízos do que benefícios à sua saúde mental, com alguns tópicos (angústia, ansiedade, estresse, 

sensação de pressão e de cobrança constante) sendo abordados com certa frequência nos relatos 

dos formulários. Além disso, em caso de implementação do ensino remoto emergencial, sabe-se 

que os estudantes que por ventura tivessem sofrimento mental aumentado durante as atividades 

acadêmicas teriam dificuldade de acesso aos canais de acompanhamento psicológico e 

psiquiátrico, como a Divisão Psicossocial da UFV. Deste modo, devemos refletir a necessidade de 

pensar em alternativas de ensino que considerem como primordial a saúde (saúde como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade”) dos estudantes e a sua formação acadêmica, isto é, que tenham como princípio não 

causar danos ainda maiores que a pandemia, o isolamento social e a vida do retorno pós 

quarentena.” 

 

16) Recolhimento de destaques do 24º parágrafo; 

- Letícia Caldeira (turma 6) solicitou destaque de elucidação sobre o tópico “4 estudantes (1,4%) 

relataram que não possuem conexão à internet no local onde se encontram”. Foi elucidada por 

Samara Agostinho (turma 10). Letícia pediu então destaque de alteração. Parágrafo ficaria assim: 

 “Em relação aos dados obtidos sobre acesso digital, gostaríamos de destacar: 



- Todos estudantes do nosso curso relataram que no local onde residem há algum tipo de 

cobertura para internet. Entretanto, 8 estudantes (4%) relataram que possuem cobertura de 

internet apenas para redes móveis e 26 estudantes (9%) relataram cobertura apenas para rede 

doméstica; 

- 4 estudantes (1,4%) relataram que, APESAR DE POSSUIREM ALGUM TIPO DE 

COBERTURA PARA INTERNET, NÃO possuem conexão à internet no local onde se 

encontram; 

- 17 estudantes (6%) avaliam a qualidade de sua internet como ruim ou péssima, 

acreditando que não conseguirão acessar todos os materiais disponíveis; 

- Todos os estudantes do nosso curso possuem algum dispositivo de acesso à internet 

para uso em estudo remoto. Entretanto, 53 estudantes (18%) consideram que seus dispositivos 

não são ou são apenas parcialmente adequados. 

- Sobre a política de inclusão digital da UFV, a maioria dos estudantes não soube opinar 

se ela foi efetiva ou não (65%). Entretanto, dentre os que opinaram (35%), a maioria assinalou 

que essa política não foi efetiva (86%).” 

- Artur Rocha pediu destaque de alteração: supressão de “Entretanto, dentre os que opinaram 

(35%), a maioria assinalou que essa política não foi efetiva (86%)”. Parágrafo ficaria assim: 

 “Em relação aos dados obtidos sobre acesso digital, gostaríamos de destacar: 

- Todos estudantes do nosso curso relataram que no local onde residem há algum tipo de 

cobertura para internet. Entretanto, 8 estudantes (4%) relataram que possuem cobertura de 

internet apenas para redes móveis e 26 estudantes (9%) relataram cobertura apenas para rede 

doméstica; 

- 4 estudantes (1,4%) relataram que não possuem conexão à internet no local onde se 

encontram; 

- 17 estudantes (6%) avaliam a qualidade de sua internet como ruim ou péssima, 

acreditando que não conseguirão acessar todos os materiais disponíveis; 

- Todos os estudantes do nosso curso possuem algum dispositivo de acesso à internet 

para uso em estudo remoto. Entretanto, 53 estudantes (18%) consideram que seus dispositivos 

não são ou são apenas parcialmente adequados. 

- Sobre a política de inclusão digital da UFV, a maioria dos estudantes não soube opinar 

se ela foi efetiva ou não (65%).” 

- Lucas Maggi pediu destaque de elucidação. Foi elucidado por Samara e Mariana; 

 

17) Aprovação do 25º parágrafo e do 26º parágrafo 

- 25º e 26º parágrafos foram aprovados em decorrência da ausência de destaques; 

 

18) Recolhimento de destaques do 27º parágrafo 

- Daniel Souza (turma 9) solicitou destaque de alteração: adicionar a porcentagem de pessoas na 

frase “60% dos estudantes do nosso curso não estão cursando o Período Especial de Outono...”. 

Parágrafo ficaria assim: 

 “Dados importantes que foram obtidos sobre este aspecto: 

- 123 estudantes (42%) relataram que nunca tiveram experiência com ensino à distância. 

Dentre os que já tiveram, a maioria considerou que foi uma experiência mediana ou uma boa 

experiência, porém com considerações; 



- 182 estudantes (62%) relataram que a maioria das pessoas que conhecem possuem uma 

relação NEGATIVA com o EAD. Apenas 62 estudantes (21%) relataram que a maioria das 

pessoas que conhecem possuem uma relação POSITIVA com o EAD; 

- 60% dos estudantes do nosso curso não estão cursando o Período Especial de Outono. 

Dentre os que estão cursando (40%), a maioria (16%) considerou que está sendo uma boa 

experiência, porém com considerações.” 

 

19) Discussão sobre o teto da reunião 

- Após analisar a extensão do tempo de duração da reunião, foi sugerido estabelecer um horário de 

término da mesma. Entretanto, foi pontuada a dificuldade de estabelecer esse horário em relação à 

dinâmica que a reunião estava seguindo. Chegou-se ao consenso de terminar o recolhimento de 

destaque até o parágrafo 31, depois iniciar o debate dos destaques recolhidos até este parágrafo. 

Em seguida, iríamos continuar com o recolhimento dos destaques a partir do 31º parágrafo. 

 

20) Recolhimento de destaques do 28º parágrafo 

- Daniel Souza (turma 9) solicitou destaque de alteração: suprimir o parágrafo todo; 

- Letícia Caldeira solicitou destaque de alteração: suprimir a palavra “negativa” e adequar a frase. 

Parágrafo ficaria assim: 

 “Analisando esses dados, podemos refletir sobre a relação ENTRE o ensino à distância com a 

precarização da educação, no qual os conteúdos são repassados sem levar em consideração a 

realidade de planejamento e de tempo do estudante, além de serem abordados com metodologias 

insuficientes, culpabilizando o estudante durante seu aprendizado a partir de uma lógica 

neoliberal, em que o cumprimento de prazos/calendário/currículo são elevados às questões mais 

relevantes nesse processo, descolados das funções da educação de promover socialização, 

inclusão, solidariedade, diversidade e uma perspectiva crítica de mundo.” 

 

21) Aprovação do 29º parágrafo 

- 29º parágrafo foi aprovado em decorrência da ausência de destaques; 

 

22) Recolhimento de destaques do 30º parágrafo 

- Artur Rocha (turma 9) solicitou destaque de alteração: acrescentar “com exceção da disciplina 

med 492 em que houve um amplo debate com as professoras para os devidos esclarecimentos”. 

Parágrafo ficaria assim: 

 “No primeiro âmbito, é possível relacionar a adesão minoritária ao PEO na medicina com o 

número reduzido de disciplinas e vagas disponíveis para os estudantes do curso, a restrição ao que 

estava disponível dentro de seu plano de estudo, a ausência de espaço com docentes para discutir 

as possibilidades e a efetividade das matérias que foram ofertadas - com exceção da disciplina 

MED 492 em que houve um amplo debate com as professoras para os devidos esclarecimentos - e, 

não menos importante, a impossibilidade de muitos alunos participarem desse espaço pelas 

diferentes dificuldades evidenciadas pelo formulário.” 

 

23) Recolhimento de destaques do 31º parágrafo 

- Leticia Caldeira solicitou destaque de alteração: inclusão da seguinte frase depois do primeiro 

ponto: “Tais benefícios também são abarcados nas alternativas ao ERE, apresentadas no item 6 

deste documento”. Parágrafo ficaria assim: 



 “Já no segundo, é interessante perceber que, para os estudantes que conseguiram o acesso ao 

PEO, a experiência é classificada como boa, na qual destaca-se a retomada de um vínculo 

acadêmico entre professores e essa parcela dos alunos, com a discussão de temas vinculados à 

medicina em uma dinâmica satisfatória de aula a distância, considerando o conteúdo teórico 

proposto. TAIS BENEFÍCIOS TAMBÉM SÃO ABARCADOS NAS ALTERNATIVAS AO 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, APRESENTADAS NO ITEM 6 DESTE DOCUMENTO. 

Entretanto, o confronto com os dados negativos e as ressalvas são fundamentais para o debate 

sobre a aplicabilidade de períodos especiais e ensino remoto obrigatórios, uma vez que a 

metodologia de disciplinas da grade da medicina pelo PEO, puramente teóricas, dissociadas de 

atividades práticas e centrada, apenas, nos docentes, fazem oposição ao ensino em saúde definido 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação Medicina (2014) e ao ensino de 

referência da Medicina-UFV. Além disso, há uma contradição em disciplinas voluntárias cujo 

plano de ensino inclui conteúdos obrigatórios pertencentes a grade curricular do curso. Tal 

situação abre brechas para a adesão impositiva dos estudantes que, ao retomar o período regular, 

não teriam a garantia de que tal conteúdo seria disponibilizando integralmente, de acordo com o 

planejamento inicial da disciplina. Dessa forma, esse ensino se tornaria ineficaz e sem qualidade, 

quando associado às questões socioeconômicas e psicossociais ímpares dos estudantes no período 

de pandemia.” 

- Daniel Souza (turma 9) e Artur Rocha (turma 9) solicitaram destaque de alteração. Parágrafo 

ficaria assim: 

 “Já no segundo, é interessante perceber que, para os estudantes que conseguiram o acesso ao 

PEO, a experiência é classificada como boa, na qual destaca-se a retomada de um vínculo 

acadêmico entre professores e essa parcela dos alunos, com a discussão de temas vinculados à 

medicina em uma dinâmica satisfatória de aula a distância, considerando o conteúdo teórico 

proposto.” 

- Letícia Caldeira (turma 6) solicitou destaque de elucidação sobre retomar a diferença entre EAD 

e ERE em relação aos dados obtidos a partir do formulário e se seria interessante ressaltar essa 

questão nos dados do parágrafo. Leticia foi então elucidada. 

 

24)  Início do debate dos destaques 

- A partir deste momento, decidimos retornar aos destaques que já foram realizados, para 

promover o debate e a votação sobre eles. 

 

25) Debate e votação sobre o destaque feito na apresentação do texto 

- Mariane Amorim (turma 10) pediu para sustentar o texto original. Resumidamente, abordou 

questão estatutária e refletiu sobre não haver ganho em citar quantas pessoas estavam presentes na 

reunião, uma vez que o posicionamento vem sendo construído ao longo das últimas reuniões; 

- Samara complementou a fala de Mariane dizendo que o grupo de trabalho para construir o texto 

de posicionamento foi amplamente divulgado e qualquer pessoas poderia contribuir para a 

elaboração deste documento. Dessa forma, o destaque de alteração que foi proposto estaria 

tentando deslegitimar o posicionamento. 

- Nayra Bressan (turma 8) pediu para defender o destaque de alteração. Resumidamente, abordou 

o conceito de representatividade e totalidade de representação, afirmando que a inclusão do 

número de presentes seria até relevante para o documento. 



- Larissa Peixoto (turma 9) complementou a fala de Nayra dizendo que divulgar o número de 

presentes seria mais uma questão de transparência, possibilitando os professores e coordenadores 

analisarem o documento e entenderem como ele foi aprovado. 

- A partir dessa última fala, entramos em regime de votação. Entretanto, logo em seguida, o 

regime de votação foi cancelado. 

 

26) Debate e votação sobre reabertura da lista de presença 

- Diana (turma 9) e Letícia Caldeira (turma 6) solicitaram reabertura da lista de presença a fim de 

permitir que todos os presentes naquele momento tivessem a possibilidade de votar, houve 

primeira rodada de debates;  

- Sávio Marques (turma 7), Maria Eduarda (turma 8), Nayra Bressan (turma 8) e Daniel Souza 

(turma 9) defenderam a proposta de reabrir a lista de presença; 

- Houve um período de agitação após o envio de uma mensagem de ódio no chat realizada por um 

participante “fake”, a mensagem fazia apologia à tortura, exaltando e dedicando o seu voto a um 

torturador do período da Ditadura Civil-Militar; 

- Neste momento, surgiu, no debate, a possibilidade sobre a presença de outros perfis falsos na 

sala de reunião. Foram levantadas sugestões, no debate, para tentar coibir a presença de perfis 

falsos. Ficou decidido por se fazer duas votações: a primeira decidindo sobre a reabertura da lista 

de presença e, a outra, sobre o que faríamos para coibir os perfis falsos e garantir um espaço 

seguro para o debate; 

- Retomou-se os debates para a votação sobre a lista de presença, estudantes defenderam a 

proposta de não reabrir a lista de presença, outros, por reabrir; 

- Após o debate, entramos em regime de votação. A decisão foi não reabrir a lista de presença. 

Descrição dos votos:  

 ... 33 votos para não reabrir a lista de presença; 

... 26 votos para reabrir a lista de presença; 

... 3 votos de abstenção; 

- Depois da votação, Samara Agostinho resolveu declarar seu voto de abstenção. 

 

27) Retomada da votação do destaque feito no tópico “Apresentação” do texto 

- Após decidir não reabrir a lista de presença, o regime de votação para o destaque feito na 

apresentação do texto foi reaberto. 

- A decisão foi manter o texto original; 

- Descrição dos votos: 

... 45 votos em defesa da manutenção do texto original; 

 ... 14 votos em defesa da sustentação da proposta de alteração; 

 

28) Debate sobre o destaque feito no 2º parágrafo 

- Samara Agostinho (turma 10) pediu para sustentar a manutenção do texto original. 

Resumidamente, abordou a importância de manter a frase para a contextualização do cenário que 

estamos vivenciando, abordando também conceitos como posicionamento político; 

- Nayra Bressan (turma 8) pediu para sustentar a proposta de alteração. Resumidamente, abordou o 

conceito de representatividade dos estudantes, os quais não estariam sendo representados pela 

frase. 



- Sávio Marques (turma 7) complementou a fala de Nayra trazendo a reflexão de qual seria o 

sentido de abordar o cenário político em um texto de posicionamento sobre ensino remoto 

emergencial; 

 

29) Discussão sobre legitimidade de continuar a reunião 

- Samara Agostinho pediu uma questão de ordem para propor o encerramento da reunião, devido 

incapacidade de se continuar com a metodologia no espaço. Na sua fala, leu partes de comentários 

dos textos que supunham uma falsa representatividade do Centro Acadêmico e que as decisões e o 

posicionamento do MedCA não os representava, pois o espaço não era democrático. Após revisão 

do estatuto, levantou-se o debate sobre a legitimidade de continuarmos a reunião, uma vez que o 

direito a voto não estaria sendo garantido; 

- Nayra Bressan pede uma questão de ordem para uma fala aberta em que, dentre outras coisas, 

pede a retirada de seus destaques do texto dizendo que “lavou suas mãos” perante o Centro 

Acadêmico, disse que o MedCA não a representa e que o posicionamento não é representativo e 

que o espaço não é democrático; Nayra se retirou do espaço de reunião da plataforma online; 

- A mediadora tomou voz para dizer que não interrompeu a fala, apesar de não ter sido, de fato, 

uma questão de ordem e retificou outras questões levantadas por Nayra para os presentes no 

espaço; 

 

30) Votação para decidir sobre o encerramento da reunião 

- Foi colocado em votação se a reunião deveria continuar ou se deveria ser encerrada, com 

marcação de uma nova data e horário que seriam amplamente divulgados; 

- A decisão foi de encerrar a reunião (98,2% de 55 votantes); 


