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PROPOSTAS DE GESTÃO
CHAPA: Profº Arnaldo Teixeira Rodrigues e Profª Mariluza Oliveira Heberle
Prezados colegas Professores, Técnicos Administrativos, Alunos do Curso de
Medicina da UFSM,
Nós, Professor Arnaldo Teixeira Rodrigues e Professora Mariluza Oliveira
Heberle, formamos chapa para a eleição da Coordenação do Curso de Medicina que
ocorrerá no dia 11 de Junho de 2018, segunda-feira. O Prof. Arnaldo T Rodrigues,
candidato a Coordenador do Curso de Medicina, é professor do Departamento de
Clínica Médica desde 1997, tendo sido professor de Semiologia, de Doenças
Prevalentes, de Clínica Médica e atualmente de Nefrologia. Exerceu a Supervisão da
Residência de Clínica Médica por vários anos e participou da comissão de reforma
Curricular do Curso. Por considerar muito importante a relação do Curso de
Medicina/Docentes com o Hospital Universitário, exerceu os seguintes cargos no Husm:
Vice-Diretor Geral, Diretor Clínico, Vice-Diretor Clínico, Coordenador da Clínica
Médica e, atualmente, responsável técnico pelo Serviço de Nefrologia e Transplante
Renal.
E-mail: arnaldotr@gmail.com.br
A Profª Mariluza Oliveira Heberle candidata a vice-coordenadora do curso de
Medicina é professora da UFSM desde 2004, atuando nas disciplinas do Departamento
de Saúde Coletiva (Introdução a Epidemiologia, Medicina Comunitária II, Políticas
Públicas de Saúde, Saúde da Criança, Adolescente e Mulher- SCAM e Supervisão dos
Internatos em Atenção Primária-APS). No Departamento de Clínica Médica participou
da disciplina de Semiologia Pediátrica e Supervisão da Residência de Medicina de
Família. Atuou na Clínica Pediátrica privada e pública. Durante trinta anos atuou na
Secretária Estadual de Saúde, como médica em Saúde Escolar, coordenadora regional
da Saúde da Criança e Regulação Estadual das consultas especializadas no HUSM.
Atualmente ministra a disciplina de História da Medicina e supervisão dos internatos
em APS. Participou do colegiado do curso e atua no Núcleo docente Estruturante –
NDE. E-mail: mariluzaheberlr@gmail.com

PROPOSTAS


Dar continuidade a implantação da reforma curricular de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais de 2016;



























Articular junto aos departamentos para que as grades de horários oferecidos
estejam em concordância com as ofertas das disciplinas;
Incentivar os departamentos didáticos na criação de Disciplinas Complementares
de Graduação (DCG), em horários acessíveis aos alunos do curso;
Buscar a realização de cursos de capacitação para os docentes do Curso de
Medicina, visando atualizações em plataformas digitais (Moodle, SIE, entre
outros);
Manter a funcionalidade do Núcleo Docente Estruturante;
Implementação imediata do Docente Regente de cada semestre, com rodízios de
docentes entre os departamentos, conforme definido no Projeto Pedagógico do
curso de medicina (PPC);
Instituição de uma forma de avaliação permanente, composta por dois discentes
de cada semestre, regente de semestre e a coordenação do curso, para
acompanhar a execução das ementas e planos de disciplinas previstos no PPC;
Dar continuidade a implementação do fluxograma para a solicitação do Internato
Curricular Obrigatório em outras instituições de ensino nacionais e
internacionais;
Estabelecimento de turnos fixos, na semana, para atendimento a alunos pela
coordenação;
Trabalhar em parceria com a direção do HUSM/GEP, para qualificar os campos
de estágios no hospital;
Trabalhar em parceria com o grupo de trabalho instituído pelo Reitor da UFSM,
visando à inserção do Curso de Medicina, juntamente com os outros cursos da
saúde, nas unidades de saúde na região centro-leste da Cidade de Santa Maria,
especialmente na Unidade Básica de Saúde São Francisco;
Em relação à Atenção Primária a Saúde (APS), manter os convênios existentes e
ampliá-los para outros municípios, se necessário, para a realização do internato
neste campo;
Continuar o trabalho de reestruturação da área física dos departamentos
didáticos, com a unificação das secretarias, visando à ampliação do atendimento
da comunidade acadêmica;
Melhorar a integração entre a coordenação e a secretaria do curso, em relação ao
fluxo acadêmico;
Realizar um levantamento dentro das turmas a respeito das demandas
especificas, relacionadas ao desenvolvimento acadêmico, e após estabelecer
estratégias em conjunto com a Unidade de Apoio Pedagógico;
Estabelecimento de contato contínuo com a PROINFRA para verificar o
andamento das obras das futuras instalações físicas do curso de medicina; e na
estrutura física existente, buscar melhorias, sempre que viável;
Buscar melhorias em relação ao acervo bibliográfico na Biblioteca Central e
laboratórios de habilidades.

