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ATA 007/2019 

 

 
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos reuniu-se 
extraordinariamente, na sala de reuniões da FAMED o conselho da Faculdade de Medicina, sob a 
presidência do Professor Dr. Obirajara Rodrigues, Diretor da Faculdade de Medicina, contando com 
as presenças dos conselheiros:  Lulie Rosane Odeh Susin (Vice-Diretora da Faculdade de Medicina), 
Carla Vitola Gonçalves (Coordenadora do Curso de Medicina), Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti 
(Coordenadora Docente da Área Interdisciplinar de Ciências Biomédicas), Claudio Moss da Silva 
(Coordenador Docente da Área de Clínica Médica), Alessandro Menezes de Oliveira (Coordenador 
Docente da Área de Cirurgia), Simone de Menezes Karam  (Coordenadora Docente da Área de 
Pediatria), Sandro Schreiber de Oliveira (Coordenador Docente da Área de População e Saúde), 
Linjie Zhang (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública – Suplente), Marcia da 
Graça Marques Medeiros (Representante dos TécnicoS Administrativos em Educação), Gabriel 
Baracy Klafke (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação), Luna Karolina Neves de 
Abreu (Representante Discente da Graduação), Caroline Busatto (Representante Discente da Pós-
Graduação – Suplente) e Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina).  
Participaram como convidados os Professores: Alessandra Monteiro Brodt (coordenadora da 
disciplina de Semiologia – 2018), Alessandra Coelho Dziekaniak (Coordenadora da Disciplina de 
Semiologia – 2019), Daniel Wenceslau Votto Olmedo e José Salomão Junior. Ao iniciar a reunião o 
senhor presidente agradece a  presença de todos e colocou em discussão o assunto da pauta como 
segue:   Processo 2311.011510/2018-48 – Revisão de Prova do aluno Ricardo Echer: O Professor 
Obirajara informa que na última reunião  do Conselho  tivemos uma série de discussões  a respeito 
deste Processo e, o Conselho aprovou também ouvir os professores e coordenadores envolvidos na 
disciplina, considerando o espaço permitido ao Acadêmico para manifesta-se na reunião anterior. 
Foram convidados os professores da Disciplina e as Coordenadoras, atual a anterior, para suas 
manifestações e considerações. O Professor Obirajara lembra que o pedido do acadêmico está 
embasado em duas solicitações a primeira é a revisão da prova e o segundo o detalhamento da 
nota e critérios utilizados na avaliação. O conselho tem um relatório prévio feito pelo Conselheiro 
Claudio Moss, contudo o parecer ainda não foi aprovado por este Conselho, considerando a 
importância da participação dos Professores da Disciplina. O Conselho solicitou que os mesmos 
providenciassem para esta reunião os seguintes documentos, para instrumentalizar o Processo: 
“Planos de Ensino e métodos de avaliação da disciplina, entregues aos alunos no início do ano 
letivo; Anotações feitas por cada docente avaliador, com as notas atribuídas, durante a realização 
da prova do referido aluno e as Medidas de inclusão com relação ao estudante, considerando que o 
mesmo apresenta deficiência auditiva”. O Professor Obirajara convida dos Professores para 
participarem da reunião, agradecendo suas presenças e passou a palavra para suas considerações: 
Os Professores falam da solicitação de revisão da Prova prática do Aluno Ricardo. O Prof. Daniel e 
Alessandra, explicam que a construção da nota se dá por 50% de anamnese e 50% de exame físico. 
Dos 50% da anamnese divide na história propriamente dita e arguição. A anamnese da prova em 
questão recebeu nota 1 de 2,5. A mesma não está completa, apresenta erros de estrutura e 
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cronologia. Aluno errou todas as questões da arguição (zero de 2,5). No exame físico foram 
solicitadas as seguintes manobra e questionamentos: a) sinais de hepatopatia: parcialmente correta 
(0,5); b) Pressão Arterial: correta (1,0), Refluxo hepatojugular: errada (0,0), d) Reflexo patelar e 
Aquileu: parcialmente correta (0,5), e) Arco reflexo: correta (1,0), no somatório das avaliações o 
aluno somou 4 pontos. Os Professores ressalvam que em nenhum momento o histórico de nota do 
aluno foi levado em conta como é apresentado pelo estudante no seu relato. O que houve foi, no 
final da prova, uma conversa com o aluno, considerando que os mesmos já tinham sido professores 
de aula prática do aluno Ricardo, e nessa conversa foi perguntado sobre suas notas teóricas e ao 
final foi informado que sua nota prática não tinha sido boa.  O Professor Salomão relata que não 
chegou até a coordenação da Disciplina nenhuma demanda do aluno de tempo diferenciado para 
realização da prova prática ou de qualquer outro tipo de prova.  Ele respeitou o espaço do aluno 
sempre conversou com o mesmo, não abordando a questão da deficiência auditiva, mas apontando 
sobre ausência as aulas.  A professora Carla fala que inclusive está registrado em ata do Conselho 
que o aluno foi orientado pela Coordenação e Administração, que deveria assistir a aula até ao 
resultado do processo.  O Prof. Claudio fala que se reuniu com os professores envolvidos para ter 
embasamento em seu parecer. Em virtude dos novos fatos apresentados e ainda que com 
restrições, modifica o seu parecer anteriormente apresentado, pela concessão da possiblidade de 
serem revista as anotações realizadas pelo aluno.  O Prof. Claudio fala que quanto fez o Parecer não 
tinha por escrito a manifestação o dos Professores, mas consultou os professores envolvidos para 
ter embasamento. Em virtude dos novos fatos apresentados e ainda que com restrições, modifica o 
seu parecer anteriormente apresentado, pela concessão da possiblidade de serem revista as 
anotações realizadas pelo pelo aluno. O Professor Sandro enfatiza os aspectos relacionados a forma 
de avalição da prova em discussão e sugere que seja concedido ao estudante a revisão da parte 
escrita, sendo que a avalição eminentemente prática não é contemplada com tal possibilidade. 
Após ampla discussão foi colocado em votação a proposta de revisão da prova, no que concerne a 
anamnese escrita, assim como fica disponibilizado ao estudante os critérios de avalição 
apresentados pelos professores da Disciplina, o quer foi aprovado por unanimidade. Ao final, a 
Professora Carla pondera que para melhor organização de todas as disciplinas, mesmo nas provas 
práticas, sejam elaborados instrumentos que sejam passíveis de revisão, dando maior transparência 
ao processo de avaliação.  Não havendo mais nada a tratar, às doze horas e cinco minutos 
encerrou-se a Reunião extraordinária do Conselho da FAMED, a qual lavro a presente Ata, que após 
aprovada vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, que secretariei a Reunião.   
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