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Às oito horas e trinta minutos do dia dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um, reuniu-se em
sessão ordinária, a Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), presidida pelo seu diretor, Prof. Luís Fernando Fernandes Adan, com a
presença dos seguintes membros: Prof. ALEX GUEDES – Vice-chefe do Departamento de Cirurgia
Experimental e Especialidades Cirúrgicas (DCEEC); Prof.ª ANA ANGÉLICA MARTINS DA
TRINDADE - Chefe do Departamento de Medicina Preventiva e Social (DMPS); Prof.ª ANA
CLÁUDIA COUTO SANTOS DA SILVA - Chefe do Departamento de Saúde da Família (DSF); Prof.
ANDRÉ GUSMÃO CUNHA – Vice Chefe do Departamento de Anestesiologia e Cirurgia (DAC);
Prof.ª CARINA PIMENTEL SOUZA BATISTA - representante do corpo docente Classe B
(Assistentes) e Coordenadora do Colegiado do curso de graduação em Terapia Ocupacional;
Prof.ª DAYSI MARIA DE ALCÂNTARA JONES - representante docente titular da Classe D
(Associados); Prof. DIOGO LAGO MORBECK - representante docente suplente da Classe A
(Auxiliares, Assistente A e Adjunto A); Prof.ª ISABEL CRISTINA BRITTO GUIMARÃES – Vicechefe do Departamento de Pediatria (DPED); Prof. JOSÉ LUIZ MORENO NETO representante
docente suplente da Classe B (Assistentes); Prof. JOSÉ VALBER LIMA MENESES – Vice-Diretor
da Faculdade de Medicina da Bahia; Prof.ª KIONNA OLIVEIRA BERNARDES SANTOS Coordenadora do colegiado do Programa de Pós-graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho
(PPgSAT); Prof.ª LILIANE LINS KUSTERER – Coordenadora do colegiado do Programa de Pósgraduação em Medicina e Saúde (PPgMS); Prof.ª MARIA ERMECILIA ALMEIDA MELO - Chefe
do Departamento de Medicina Interna e Apoio Diagnóstico (DEPMD); Prof. MÁRCIO JOSBETE
PRADO – Chefe do Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana (DGORH);
Prof. MITERMAYER GALVÃO DOS REIS – Chefe do Departamento de Patologia e Medicina Legal
(DPML); Sra. POLIANA EVERLEN SILVA BRITO – representante dos servidores técnico
administrativo em educação (STAE); Prof.ª SUMAIA BOAVENTURA ANDRÉ – representante no
Conselho Acadêmico de Ensino (CAE) da UFBA; Dr.ª VALÉRIA DE MATOS BORGES Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Patologia Humana e Experimental (PPgPAT);
Prof.ª VERA LÚCIA RODRIGUES LOBO – Coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação
em Medicina; Prof.ª WANIA MÁRCIA DE AGUIAR – Chefe do Departamento de Neurociências e
Saúde Mental (DNcSM) e os estudantes FILIPE MACEDO CORDEIRO, GIOVANNA HARZER
SANTANA, TOMAZ MATTEDI CARVALHO e NESTOR CARVALHO SUZART – representantes do
corpo discente. A sessão também contou com a presença dos convidados: Prof. JORGE
CARVALHO GUEDES – Coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME)
HUPES/MCO; da Assistente Social do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) da FMB - Sra.
LUCIANA SANTOS ARRUDA, a Pedagoga do Colegiado de Medicina - SANDRA ALMEIDA
FERREIRA DANTAS, os acadêmicos PEDRO ABBADE e WALTER GABRIEL NEVES CRUZ, e o
Sr. LUIS BISPO ALMEIDA - Técnico em Tecnologia da Informação como apoio. A sessão foi
realizada via Conferência Web da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) no link
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/fmb-congregação (compartilhado previamente) e foi
convocada por meio do Ofício Circular FMB-UFBA nº001/2020, expedido no dia 15 de janeiro de
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2021, com a seguinte pauta: 01. ATAS da sessão ordinária de 10 de novembro de 2020 e da
sessão extraordinária de 01 de dezembro de 2020. 02. ORDEM DO DIA: 1. Primeira coordenação
do Colegiado do Curso de Graduação em Terapia Ocupacional da FMB – Ad referendum. Relator:
Prof. Luís Fernando Fernandes Adan; 2. Vagas docentes para o Curso de Graduação em Terapia
Ocupacional. Relator: Prof. Luís Fernando Fernandes Adan; 3. Criação de Componente Curricular
Optativo Scientific English Practice para os cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pósgraduação em Medicina e Saúde (PPgMS). Processo 23066.017971/2020-81. Relator: Prof.
Jamary Oliveira Filho; 4. Projetos de monitoria com bolsa para componentes do Departamento de
Patologia e Medicina Legal (DPML) no semestre 2021.1: MED B21 - Módulo Imunopatológico
(processo 23066.000145/2021-84), MED C91 - Direito Médico, Bioética e Biodireito (processo
23066.000007/2021-03), MED C88 - Medicina e Mercado de Trabalho (processo
23066.000006/2021-51) e MED 142 - Medicina Legal (processo 23066.000005/2021-14). Relatora:
Prof.ª Wânia Márcia Aguiar; 5. Relatório dos projetos de monitoria com bolsa para os componentes
do Departamento de Patologia e Medicina Legal (DPML) no Semestre Letivo Suplementar: MED
142 - Medicina Legal e MED C88 - Medicina e Mercado de Trabalho. Processo
23066.019034/2020-61. Relatora: Prof.ª Ana Angélica Martins da Trindade; 6. Propostas e
relatórios de atividades de extensão da FMB-UFBA. Relator: Prof. Luís Fernando Fernandes Adan;
7. O que ocorrer. 04. EXPEDIENTE: Informes da Diretoria; Informes do Colegiado de Graduação
em Medicina – Prof.ª Vera Lúcia Rodrigues Lobo; Informes do CAE e do CONSEPE – Prof.ª
Sumaia André; Informes do CAPEX – Prof.ª Regina Terse Ramos; Informes da COREME – Prof.
Jorge Guedes; Informes dos Departamentos; Informes dos Programas de Pós-Graduação;
Informes do DAMED; Informes dos STAE – Poliana Brito; Informes do NAPP; Informes do IBHMCA
– Prof. Antônio Carlos N. Britto. Tendo verificado a existência de quórum, o Presidente abriu a
sessão e, submeteu à aprovação da Congregação as ATAS da sessão ordinária de 10 de
novembro de 2020 e da sessão extraordinária de 01 de dezembro de 2020. A Congregação
aprovou unanimemente as atas, as quais serão assinadas eletronicamente, via documento no
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). A pedido da representação
discente, foi incluído no item O que ocorrer, com a anuência da Congregação, o assunto “Situação
crítica do planejamento de 2021.1”. Em seguida, se referindo ao primeiro item da ordem do dia,
Prof. Luís Adan comunicou a publicação no Boletim de Pessoal da UFBA do dia 15/01/2021, da
Portaria FMB nº001/2021, na qual designou para a primeira coordenação do Colegiado do
Curso de Graduação em Terapia Ocupacional da FMB a Prof.ª Carina Pimentel Souza Batista
e o Prof. André Luiz Peixinho, respectivamente, Coordenadora e Vice Coordenador. Inicialmente,
o Prof. Luís Adan expressou que sua motivação para escolha dos docentes foi a contribuição de
ambos no grupo que elaborou o projeto pedagógico do curso e por ser a Prof.ª Carina a única
docente com formação em Terapia Ocupacional (TO) na unidade. O Presidente esclareceu que,
segundo o Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-graduação (REGPG), a designação da
primeira coordenação de colegiado de curso é prerrogativa do diretor da unidade, contudo,
considerando o momento histórico, decidiu submeter ao referendo da Congregação, para que esta
se manifeste quanto à escolha dos nomes. Submetido à votação, a Congregação referendou, por
unanimidade, a composição da primeira coordenação do curso de TO. Manifestando sua alegria
pelo momento, o Presidente registrou seu agradecimento aos designados para a Coordenação do
Colegiado do novo curso e mencionou outras pessoas importantes para o nascimento e
desenvolvimento do seu projeto de implantação na FMB, destacando a iniciativa do Prof. José
Tavares Carneiro Neto – Diretor à época em que a proposta foi primeiramente considerada; ao
trabalho desempenhado pelas terapeutas ocupacionais: Ana Márcia Duarte Nascimento - lotada
no SMURB que foi transferida para a FMB com o objetivo de contribuir para a abertura do
curso; Prof.ª Adriana Miranda Pimentel – docente do Instituto de Humanidades, Artes e
Ciências (IHAC) Professor Milton Santos-UFBA; Fernanda dos Reis Souza – TO com atuação
na Área Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência (SESAB) e membro da Coordenação
Pedagógica da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva; Sheila Correia de Araújo e
Suely Maia Galvão Barreto – TO do SMURB e representante do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 7ª Região (CREFITO-7). Com a palavra, a Prof.ª Carina
Pimentel falou da importância desse movimento de criação do curso de TO e agradeceu todo
o suporte recebido, citando os departamentos da FMB e as unidades da UFBA que apoiaram
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com a oferta de componentes curriculares, quais sejam: Instituto de Ciências da Saúde;
Instituto de Saúde Coletiva; Instituto de Psicologia; Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas; Faculdade de Comunicação e Instituto de Humanidades, Artes e Ciências
Professor Milton Santos. Os Profs. Mitermayer Reis e Alex Guedes, congratulando a nova
coordenação, colocaram seus departamentos à disposição do curso. Na sequência, o
Presidente abordou o item que tratou sobre a destinação de vagas docentes para o Curso de
Graduação em Terapia Ocupacional. Explicou que, na verificação das vagas da unidade, em
contato com a PRODEP, foi identificada a existência de 01 (uma) vaga a mais para professor do
magistério superior da FMB. Esta seria a 233ª vaga no banco de docentes equivalentes da unidade
que, até então, dispunha de 232 docentes, no total. A vaga citada - criada por força de lei - nunca
fora ocupada previamente, tendo ficado fora do controle interno da unidade. Tendo conversado
com a administração central e, seguindo sugestão do Prof. Penildon Silva – Pró-reitor de Ensino
de Graduação (PROGRAD) - propôs à Congregação, destiná-la ao curso de TO, sendo
inicialmente alocada no Departamento de Saúde de Família (DSF). Isto porque, no final de 2020,
o DSF, aprovou a alteração do seu nome para Departamento de Saúde da Família e Terapia
Ocupacional, com vistas ao acolhimento do curso, viabilizando assim, sua implantação na unidade.
Esta alteração de nome deverá ser apreciada pela Congregação, oportunamente, quando da
revisão do Regimento Interno da FMB, uma das metas da atual gestão para o ano de 2021. A
Profª Carina Pimentel falou do grupo de trabalho para implantação do curso, citando a Prof.ª
Adriana Miranda Pimentel (IHAC) que, apesar de ter se envolvido com a criação do curso, não
está lotada na unidade. Daí, a importância de um segundo docente com formação em Terapia
Ocupacional, com dedicação plena na FMB. Considerando o cenário atual de incertezas quanto
aos concursos, e com o intuito de agilizar o processo de composição do quadro docente inicial, a
Profª Sumaia André sugeriu ainda que seja priorizada a admissão por meio de redistribuição
docente, ao invés da abertura de concurso público. A proposta do Diretor e da Profª Sumaia André
foi posta em votação, tendo a Congregação deliberado, majoritariamente, pela destinação da vaga
ao curso de TO, e priorizando-se a redistribuição docente. Abstiveram-se de votar a Prof.ª Ana
Angélica Trindade e o Prof. José Luiz Moreno Neto. Dando continuidade à ordem do dia, o Prof.
Luís Adan efetuou a leitura do parecer lavrado pelo Prof. Jamary Oliveira Filho acerca do pedido
de criação de Componente Curricular Optativo Scientific English Practice para os cursos de
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-graduação em Medicina e Saúde – PPgMS
(Processo 23066.017971/2020-81). Esclareceu que não foi possível ao relator comparecer a esta
sessão, contudo seu parecer foi remetido à Secretaria, para ser apreciado pela Congregação,
tendo sido exibido por meio de funcionalidade da plataforma RNP. Manifestando-se favorável à
criação do referido componente curricular, o parecerista pontuou a ênfase no aprofundamento da
língua inglesa científica, fazendo com que se diferencie de conteúdos de outras disciplinas do
PPgMS, aparentemente superpostos, e preenchendo lacuna importante nos cursos de pósgraduação. Destacou pequenas inconsistências de descrição da disciplina no “Formulário para
criação ou alteração de componente curricular” com o “Anexo II” (figurando como teórica no
primeiro e teórico-prática no segundo) e no campo “Módulo de estudantes” do mencionado
formulário, cuja quantidade de 34 alunos diverge do definido na Resolução CONSEPE 02/2009
(módulos básicos de 30 alunos para disciplinas teórico-práticas ou 45 alunos para disciplinas
teóricas). Ponderou, contudo, que a proposta pode ser aprovada pela Congregação, sendo feitos
os ajustes identificados. Coordenadora do PPgMS, a Profª Liliane Lins esclareceu que, apesar de
teórica, a disciplina tem característica teórico-prática no que diz respeito ao treinamento
instrumental. Ratificou que, após deliberação, serão feitos os ajustes apontados pelo relator e o
processo seguirá para a PROPG. Quanto à aparente superposição de conteúdo, a professora
destacou como característica diferencial do componente o fato de ser totalmente em inglês,
seguindo a tendência de programas de outros países, contribuindo, dessa forma, para o preparo
dos estudantes para a apresentação de trabalhos internacionais. A Profª Ermecilia Melo reforçou
a importância de que o formulário seja corrigido antes do envio ao CAE, a fim de agilizar o processo
de análise, evitando devolução. Destacou que, apesar do módulo-base ser de 30 alunos, é possível
ampliar o número de turmas do componente. Submetido à deliberação, a Congregação aprovou
unanimemente a criação do supracitado componente curricular, conforme parecer apresentado.
Dando continuidade, com a palavra, a Profª Wania Aguiar apresentou seu parecer acerca dos
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projetos de monitoria com bolsa para componentes do Departamento de Patologia e
Medicina Legal (DPML) no semestre 2021.1, quais sejam: MED B21 - Módulo
Imunopatológico (processo 23066.000145/2021-84), MED C91 - Direito Médico, Bioética e
Biodireito (processo 23066.000007/2021-03), MED C88 - Medicina e Mercado de Trabalho
(processo 23066.000006/2021-51) e MED 142 - Medicina Legal (processo 23066.000005/202114). Da análise dos projetos, identificou que os documentos que compuseram cada processo
atendem às Resoluções CAE nº 6/2012 e nº 7/2017 e pontuou a necessidade de correção apenas
no formulário do projeto de monitoria de MED B21, cuja nomenclatura aparece divergente ao longo
do documento. Sinalizou, portanto, que seja uniformizada a redação do nome do componente de
acordo com a matriz curricular do curso. Seu parecer foi pela aprovação dos projetos. Em atenção
à observação feita pela Prof.ª Ana Angélica Trindade, que salientou não haver sido publicado pela
PROGRAD edital de monitoria para 2021, a Relatora destacou que, conforme consta dos
processos, a antecipação na submissão desses projetos à Congregação pelo DPML, considerou
as etapas prévias de apreciação na unidade (Departamento e Congregação) e o prazo exíguo,
que costuma ser definido nos editais, para envio das propostas à PROGRAD. Tendo sido posto
em deliberação, os projetos de monitoria, ora apresentados, foram aprovados por unanimidade,
pela Congregação. Franqueada a palavra, o Prof. Mitermayer Reis destacou o crescimento das
atividades de monitoria no departamento desde que assumiu a chefia e a Prof.ª Ana Angélica
pontuou a importância do trabalho dos monitores do DMPS no Semestre Letivo Suplementar
(SLS). Disse que o departamento submeterá seus projetos para 2021.1 na próxima sessão da
Congregação. Em seguida, a Profª Ana Angélica, apresentou seu parecer acerca do relatório dos
projetos de monitoria com bolsa para os componentes do Departamento de Patologia e
Medicina Legal (DPML) no Semestre Letivo Suplementar: MED 142 - Medicina Legal e MED
C88 - Medicina e Mercado de Trabalho (Processo 23066.019034/2020-61). No seu parecer, a
relatora relacionou os documentos que compõem o processo, tendo inicialmente tratado de cada
componente, seu desempenho no SLS e seleção da monitoria. Citou que os componentes em
questão foram coordenados pela Prof.ª Renée Amorim dos Santos Félix e Prof. Bruno Gil de
Carvalho Lima e destacou as considerações desses docentes acerca das atividades desenvolvidas
pelos monitores selecionados, as quais foram positivas. A Relatora também destacou, da análise
do processo: o respeito aos limites aplicáveis aos regimes de trabalho em questão; o cumprimento
da carga horária de 12 horas semanais pelos monitores bem como seus excelentes desempenhos,
a frequência em todas as atividades e a avaliação positiva feita por estes; a supervisão docente;
o adequado preenchimento dos formulários da PROGRAD para avaliação das atividades; e o
cumprimento das Resoluções CAE nº 6/2012 e nº7/2017 e do Edital PROGRAD nº2/2020 de
Monitoria. Finalizou indicando pela aprovação do relatório final das monitorias apresentadas no
referido processo. O parecer da professora foi elogiado pelo detalhamento e clareza e, colocado
para deliberação, foi aprovado, por unanimidade pela Congregação. Passando para o sexto item
da ordem do dia, o Prof. Luís Adan submeteu à apreciação da Congregação as seguintes
propostas e relatórios de atividades de extensão da FMB-UFBA: PROPOSTAS: Ambulatório
Multidisciplinar de Fibrose Cística (nº15589) e Ambulatório de Triagem Neonatal para Fibrose
Cística (nº16285), propostas pela Prof.ª Edna Lúcia Santos de Souza e Livro: História da Medicina
(nº16305) – proposta pelo Prof. Eduardo José Farias Borges dos Reis. RELATÓRIOS: Realização
de Teste do suor (nº 5231 da proposta nº 3545) – proponente Profª Edna Lúcia de Souza;
Seminário sobre Intervenção Precoce em Psicose e Drogas (nº8228 da proposta nº 16027) proponente Prof. Esdras Cabus Moreira; Pandemia da covid 19: cards educativos baseados em
ditados populares (nº8334 da proposta nº 16172) e Assistência médica pediátrica no Centro
Histórico de Salvador (nº8335 da proposta nº 2798) - proponente Prof. Luís Adan; Ciclo de Rodas
de Conversa - Arte como Encontro (nº8350 da proposta nº 16216) e Psicanálise na Escuta do
Estudante de Medicina (nº8377 da proposta nº 15620) - proponente Rita de Cássia Fagundes
Gonzales. As referidas propostas e relatórios foram exibidos para a Congregação, de forma a dar
ciência dos principais dados e objetivos almejados ou alcançados. O Prof. Luís Adan reafirmou a
importância de que seja incluída a numeração da edição no título de atividades recorrentes, a fim
de refletir a relevância do trabalho realizado. Também convidou a Congregação a se inteirar do
relatório de 2020 do Núcleo de Extensão (NEXT), disponível no site da FMB. A Congregação
aprovou, por unanimidade, as 03 propostas e os 06 relatórios apresentados. No item O que
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ocorrer, conforme definido no início da reunião, foi passada a palavra para a representação
discente para tratar da situação do planejamento acadêmico de 2021.1. A acadêmica Giovanna
Harzer Santana esclareceu que solicitara a inclusão desse ponto de pauta considerando que a
Congregação agrega em sua composição a diretoria, coordenação do colegiado de Medicina e as
chefias departamentais, de forma a permitir apresentar a essas representações as demandas
levantadas pelos discentes da graduação. Passada a palavra, o estudante Walter Cruz solicitou
que, neste semestre (2021.1), seja considerada a reavaliação dos pré-requisitos requeridos em
componentes do curso, bem como dos horários no SIAC, já que muitos alunos poderão pegar mais
disciplinas do que num semestre regular. Disse que a representação discente levantou muitas
situações específicas que não devem ser tratadas neste espaço, contudo, apresentou, como
proposta para sanar os problemas levantados pelos estudantes, a possibilidade de os alunos
cursarem disciplinas de outros semestres. Deu como exemplo a Psiquiatria que, por falta dos prérequisitos dos alunos, poderia ser cursada por discentes do 7º semestre. Em seguida, o acadêmico
Nestor Suzart compartilhou que o DAMED é bastante demandado pelos estudantes, que lhe
cobram respostas que dependem da deliberação de outras instâncias. Ressaltou que o Diretório
tem dialogado com os colegas buscando contornar os problemas identificados, mas que sentem a
necessidade de um retorno mais rápido. Falou, em especial, dos acadêmicos oriundos de outras
localidades e cujas definições da faculdade impactam fortemente no seu planejamento pessoal
para permanência em Salvador. Disse que no dia 25/01 divulgarão um guia de matrícula e que
necessitam de um retorno quanto ao planejamento de 2021.1 para transmitir aos estudantes e
apresentar um encaminhamento ao comitê de assessoramento do coronavírus. Com a palavra, a
Prof.ª Vera Lúcia Lobo, inicialmente agradeceu a presença dos estudantes e elogiou a forma
equilibrada com que estes dialogam. Destacou a necessidade de que, apesar do momento crítico,
seja evitado o desespero. Pontuou que, não obstante seja um assunto a ser tratado no âmbito do
colegiado de graduação, considera uma demanda que precisa ser conhecida pelas outras
instâncias da faculdade. Sobre a quebra de pré-requisitos, lembrou que esta é regida pelo REGPG
e que se trata de um procedimento complexo. O Núcleo Docente Estruturante, que trabalhou na
reforma da matriz curricular, está responsável por avaliar tais demandas. Compartilhou que tem
reunião agendada com o NDE para o dia 22/01/2021, a fim de chegar a definições para uma
resposta aos questionamentos levantados pelos alunos. A professora declarou que compreende
a situação de incerteza vivida pelos estudantes de fora de Salvador, mas pontuou não ser possível
emitir uma resposta sem a deliberação de outras instâncias, uma vez que a suspensão das
atividades presenciais em 18/03/2020 foi definida pelo Conselho Universitário, o qual, através da
Resolução 04/20, também optou pela manutenção do semestre prioritariamente remoto em
2021.1. As instâncias superiores, por sua vez, dependem da situação sanitária do país para
estabelecer as definições necessárias. Contudo, temos buscado reduzir os danos, ainda que todos
estejam sofrendo algum prejuízo, no atual momento. Destacou, contudo, que o espaço para a
discussão desse tema não é a Congregação. A palavra foi passada à Prof.ª Sumaia André que,
inicialmente, lembrou a lógica cuidadosa de interlocução respeitosa, adotada pelo colegiado desde
a Coordenação das Prof.ª Isabel Carmen e Renée Félix. Disse que, apesar de ter saído da
Coordenação, tem dado suporte ao Colegiado de Graduação em Medicina e notado a crescente
contribuição do DAMED, em especial no diagnóstico das demandas dos estudantes. Em seguida
salientou que a lógica dos pré-requisitos segue a avaliação do percurso pedagógico e não uma
ordenação administrativa, sendo daí a definição dos fluxogramas. A negociação dos horários
envolve os fornecedores dos componentes curriculares, ou seja, trata-se de um desenho
complexo. Não significa, entretanto que sejam imutáveis, mas seguem um planejamento
estratégico. Disse que a avaliação de pré-requisito é feita de forma muito criteriosa pelo colegiado.
Após uma breve reflexão sobre os aprendizados trazidos com a pandemia e as características
culturais da atualidade no que tange ao conflito entre desejo pessoal e a realidade concreta,
impactando nos comportamentos, a Prof.ª Sumaia André pontuou a impossibilidade de resposta
das demandas devido à conjuntura nacional, de muitas variáveis, e que requer uma construção
momento a momento, com um planejamento que se desdobra em cenários. Compartilhou a
recomendação do CAE de que a definição dos horários dos momentos síncronos corresponda ao
que consta no calendário acadêmico. Finalizou falando que a expectativa é que, com a aprovação
na reforma da matriz curricular do curso, muitos dos problemas apresentados sejam minimizados.
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A Prof.ª Ana Angélica Trindade, após saudar os estudantes, compartilhou que o DMPS, em reunião
extraordinária do dia 18/12/2020, deliberou por oferecer a quinta turma com 100 vagas para
MEDB15 e MEDB24, a fim de contemplar a ausência da oferta da disciplina no SLS. Trata-se de
uma decisão emergencial, viabilizada pela disponibilidade do Prof. Lauro Antônio Porto que, além
das disciplinas que assume, se dedicará a duas turmas MED B15, MED B24 e MED B13, bem
como a Prof.ª Jorgana Fernanda de Souza Soares que, apesar de estar vinculada à medicina
social, retornará seu vínculo à Epidemiologia. O estudante Walter Cruz destacou que entende que
existem demandas que não poderão ser atendidas e esclareceu que os discentes desejam maior
participação no planejamento e que sejam rediscutidos os pré-requisitos. A Prof.ª Maria Ermecilia
Melo disse que na última reunião de seu departamento, foi decidido ofertar um componente
presencial, com todas as medidas de segurança, e que encaminharão a demanda para apreciação
pelo Colegiado e encaminhamento ao Comitê de Assessoramento do Coronavírus. Disse que em
fevereiro será discutido o plano de ensino que está atrelado a decisão do comitê. Registrou que
entende a ansiedade dos acadêmicos, mas que o momento atual de pandemia tem aflorado as
incertezas. Prof. Luís Adan ponderou que somente no futuro será possível uma leitura adequada
do comportamento da FMB durante esta pandemia. Lembrou que muitos dos docentes, inclusive
os idosos, se colocam em risco para voltar às atividades presenciais, agindo de forma corajosa.
Ratificou a fala de outros professores quanto à impossibilidade de ter decisões de longo prazo e
lembrou que o corpo docente, ao aceitar um pedido dos discentes e colocar quatro turmas de
Internato em campos de prática, arcou com a responsabilidade e riscos desse ato. Refletiu que a
FMB não descansou, nem em férias e destacou que, houvesse a nova matriz curricular sido
aprovada em 16/12/2020 – conforme esperávamos - maior flexibilidade de horários seria ofertada
às turmas iniciais. Voltou a afirmar que não é possível sanar todos os problemas apresentados e,
por fim, agradeceu o equilíbrio com que os estudantes presentes à reunião conduziram a
apresentação da demanda. Nas suas considerações finais, a acadêmica Giovanna Santana
agradeceu a escuta e atenção e o fato de, no SLS, a FMB ter sido uma das unidades que mais
ofertou componentes curriculares aos estudantes. Dando continuidade à sessão, o Prof. Jorge
Carvalho Guedes pediu a palavra e comunicou que ele a Prof.ª Carolina Lopez Fidalgo foram
eleitos Coordenadores da COREME HUPES/MCO para os próximos dois anos. Em seguida, ainda
no item O que ocorrer, leu uma Carta à População, na qual a comunidade da FMB se posiciona
com relação ao momento de pandemia, pelo qual atravessa o país. Destaca-se na carta a
necessidade de um planejamento de saúde que garanta a vacinação de todos; a ampliação das
medidas de Testagem Gratuita para contenção da transmissão; a efetivação de um Plano Nacional
de Contingência para a pandemia; o fim das restrições da destinação de verbas às instituições
públicas de investigação científica e tecnológica e uma campanha de massa pelo reforço das
medidas de prevenção da doença, reconhecidas como válidas e implantadas em todo o mundo,
tais como uso correto de máscaras, higienização frequente das mãos, distanciamento social. O
Prof. Jorge Guedes disse o documento foi escrito em formato de carta aberta por entender que a
FMB não deve ser a expedidora, em nome da integridade institucional. O Prof. Luís Adan propôs
à Congregação o endosso da carta, o que foi aprovado por unanimidade, tendo, vários de seus
membros, tecido elogios ao Prof. Jorge Guedes pela iniciativa. Para o item EXPEDIENTE, os
informes que foram recebidos previamente, consolidados e enviados aos membros da
Congregação, sendo feito o registro nesta ata, conforme segue: Informes da Diretoria: (i)
Laureados com os Prêmios Acadêmicos da 246ª turma do curso de Graduação em Medicina:
Prêmio Acadêmico Professor Manoel Victorino Pereira: PEDRO JOSÉ RAMIRO MUIÑOS (média
global 9,4); Prêmio Acadêmico Professor Jessé Accioly: PEDRO JOSÉ RAMIRO MUIÑOS pela
monografia intitulada "Infartos cerebrais silenciosos na cardiomiopatia chagásica" e Prêmio
Acadêmico Juliano Moreira: TAILANA PAIVA DOURADO. A entrega dos certificados será feita
oportunamente. (ii) Em 17/12/2020, a Profª Vitória Regina Pedreira de Almeida Rêgo foi
homenageada com uma placa comemorativa pelos 40 anos de trabalho e dedicação ao Serviço
de Dermatologia do Complexo HUPES e ao Departamento de Medicina da UFBA. (iii) No dia
23/12/2020, no site Edgar Digital – semanário da UFBA – matéria intitulada “Terapia ocupacional:
UFBA oferece novo curso de graduação em 2021”, noticiando a abertura do curso de TO nesta
FMB. A matéria pode ser acessada no endereço: http://www.edgardigital.ufba.br/?p=19148; (iv)
No dia 24/12/2020 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a exoneração, a pedido, da
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Assistente em Administração Liane Andrade de Matos; (v) Foi divulgado no dia 30/12/2020, por
meio de portaria do Ministro de Estado da Economia, a relação de dias de feriados nacionais e
estabelecidos os dias de ponto facultativo no ano de 2021; (vi) No dia 23/12/2020 a PRODEP
divulgou a Nota Técnica Nº 01/2020 que apresenta orientações às Unidades Universitárias a
respeito do protocolo de segurança a ser seguido com o intuito de prevenir e minimizar riscos
decorrentes da pandemia. Destaque-se que será publicado pela PRODEP no Diário Oficial da
União e no site www.concursos.ufba.br, um Edital Complementar de retomada da realização dos
concursos interrompidos por conta da pandemia do COVID-19, oferecendo as devidas orientações
e protocolo de segurança aos candidatos; (vii) Comunicar que a FMB seguirá integrando a
Comissão de Normas e Recursos do CONSUNI no ano de 2021; (viii) Informar que no dia
26/01/2021 será realizada a diplomação da 247ª turma do curso de graduação em Medicina, via
videoconferência da RNP; (ix) No dia 23/12/2020, a coordenação do Centro de Atenção
Psicossocial aos usuários de Álcool e outras Drogas (CAPS-AD) Gregório de Matos, entregou as
chaves do prédio Carneiro de Campos - anexo da FMB sede, após a mudança para a Rua
Saldanha da Gama, nº35, Centro Histórico. Informes do Colegiado de Graduação em Medicina:
(a) Entre os dias 18/01/2021 e 18/02/2021 será realizado curso de férias dos componentes
curriculares obrigatórios do 8º semestre: MED B53 - Módulo Clínico VI, MED B34 - Cirurgia
Urológica, MED B56 -Medicina Legal. Também serão ministrados os componentes optativos MED
C88 - Medicina e Mercado de Trabalho e MED C91 - Direito Médico; (b) Em 2021.1, em caráter
excepcional, a matrícula dos egressos do Bacharelado Interdisciplinar (BI) será feita pelo
Colegiado de Medicina, ao invés da SUPAC e ocorrerá no período de 28/01 a 03/02/2021. Seguem
datas de matrículas no Calendário Acadêmico: Matrícula WEB de 05 a 10/02/2021; Inscrição
remota pelo Colegiado de 18 a 23/03/2021 e período de ajuste de 24 a 26/02/2021. Informes dos
Programas de Pós-Graduação: PPGPAT: (1) A proposta intitulada: “PGPAT: Um olhar para a
patologia e imunopatologia das doenças infecciosas, parasitárias e crônico degenerativas com
vistas na inovação e impacto social” foi contemplada com 2 bolsas de mestrado e 2 bolsas de
doutorado na Chamada CNPq Nº 25/2020 ; (2) A Dra. Milena Botelho Pereira Soares (docente
permanente e membro do Colegiado PGPAT) foi eleita membro titular da Academia Brasileira de
Ciências (ABC); (3) A Dra. Milena B. Pereira Soares foi mencionada no estudo da Universidade de
Stanford (EUA), publicado no periódico Journal Plos Biology, incluída dentre os 100mil cientistas
mais influentes do mundo. A lista também inclui Dra. Sônia Andrade e Dr. Zilton Andrade (in
memorian), fundadores do PGPAT. (4) A Dra. Clarissa Araujo Gurgel Rocha (vice-coordenadora
do PPgPAT) foi contemplada com o Newton Advanced Fellowship 2020, promovido pela Academy
of Medical Sciences juntamente com a Royal Society e a British Academy, do Reino Unido. (5) Na
2ª Edição do Prêmio Gonçalo Moniz de Pós-Graduação, ocorrida entre 02 e 04/12/2020, a Dra.
Sônia Andrade foi homenageada em relato feito pelo Dr. Mitermayer Galvão Reis. Na premiação
principal (categoria melhor trabalho em andamento) tivemos os discentes: Elaine Oliveira orientadora Cláudia Brodskyn (Mestrado) e Ícaro Silva - orientadora Natália Tavares (Doutorado)
e na categoria melhor trabalho egresso: Amanda Paixão - orientadora Juliana Perrone (Mestrado)
e Setondji Modeste - orientadora Marilda Gonçalves (Doutorado). (6) O último Papo Acadêmico do
ano aconteceu no dia 08/12/2020, com a presença do Prof. Daniel Manzoni de Almeida. (7) Entre
os dias 19 e 21/11/2020 foram realizadas as Conferências Clínico Patológicas. Evento organizado
pelos docentes permanentes: Sérgio Marcos Arruda, Luiz Antônio Rodrigues de Freitas e
Washington Luís Conrado dos Santos, tendo como tema “Roteiros para definição de lesão e para
diagnóstico em patologia”. (8) Prof. Dr. Luiz Antônio Rodrigues de Freitas foi indicado pela
Sociedade de Gastroenterologia da Bahia como Membro Honorário e da Federação Brasileira de
Gastroenterologia, tendo sido aprovado por unanimidade e empossado no dia 03/12/2020. (9)
Registro do Prof. Daniel Abensur Athanazio como membro do grupo de trabalho da Classificação
de Tumores do Sistema Urinário da Organização Mundial de Saúde. Co-autor de dois capítulos de
neoplasias testiculares. (10) A Coordenação PPgPAT, em Ampla Associação com a Fiocruz Bahia
compartilha, com grande pesar, o falecimento do discente de doutorado Eric Lenn Michael Paige,
no dia 11/01/21, aos 36 anos, após um Acidente Vascular Cerebral ocorrido dia 15/12/2021. O
discente ingressou no PGPAT em 2019 e desenvolvia, com grande dedicação, a tese intitulada
“Identificação e validação de alvos moleculares para tratamento de carcinomas primários de
fígado”. Informes do NAPP: Congresso UFBA 2021 – Foram submetidas três propostas para
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atividades, ao vivo, com os seguintes temas: A Ética do Cuidado: efeitos do apoio integral ao
estudante de hoje/ profissional de amanhã; Núcleos de Apoio ao Estudante: história, avanços e
limites; Protagonismo e Pertencimento Como Fatores de Proteção à Saúde Mental do Estudante.
Além disso, os estudantes bolsistas foram orientados na construção de dois vídeos pôsters:
Programa de Mentoria no Curso Médico: caminhos e desafios e A Arte como Encontro: Apoio ao
estudante no cenário virtual. 2. Elaboração de Questionário para Planejamento do retorno
às aulas presenciais, do 1⁰ ao 8⁰ semestre - Iniciada colaboração com o DAMED, com base no
questionário aplicado pelo Grupo de Acolhimento, em 2020, aos Estudantes do 5⁰ e do 6⁰ ano,
antes do retorno às atividades presenciais do Internato. Nada a mais havendo a tratar, o Presidente
da Congregação agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião da qual eu, Eliana Santos
de Deus Queiroz, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida, discutida e aprovada,
será assinada, via SIPAC, por mim e por todos os membros presentes na próxima sessão ordinária
da Congregação. Salvador, 19 de janeiro de 2021.//
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TERMO DE APROVAÇÃO DE ATA

Eu, Valéria de Matos Borges, representante do Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Patologia Humana e Experimental – PPgPAT da egrégia Congregação da Faculdade de Medicina
da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), declaro que a ata da reunião ordinária
realizada no dia 19 de janeiro de 2021, foi aprovada no dia 02 de fevereiro de 2021, via Web
Conferência da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP.

Como membro da plenária, firmo abaixo a minha concordância.

Salvador, 18 de fevereiro de 2021

_______________________________________
Prof.ª Valéria de Matos Borges
Coordenadora do PPgPAT da FMB/UFBA
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TERMO DE APROVAÇÃO DE ATA

Nós, representantes do Corpo Discente da egrégia Congregação da Faculdade de Medicina da
Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), declaro que a ata da reunião ordinária
realizada no dia 19 de janeiro de 2021, foi aprovada no dia 02 de fevereiro de 2021, via Web
Conferência da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP.
Como membros da plenária, firmamos abaixo a nossa concordância.

Salvador 09 de fevereiro de 2021

___________________________________________
Filipe Macedo Cordeiro
Matrícula: 218116599
____________________________________________
Daiane da Silva Pinto
Matrícula: 218125147
____________________________________________
Lorena Souza Mello Leite
Matrícula: 219117044
____________________________________________
Maria Clara Moreira Costa
Matrícula: 219215766
____________________________________________
Tomaz Mattedi Carvalho
Matrícula: 219215767
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