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Quem somos?

Coordenador: Prof. Dr. Rafael Vaz Machry

Sou  professor  do  Departamento  de  Clínica  Médica  (DCM)  desde  2016,  tendo  sido  professor  de  Semiologia,  e
atualmente leciono nas disciplinas de Clínica Médica I (módulo Endocrinologia) e Urgência e Emergência Clínica. Exerci
cargo de Chefe Subs tuto e Chefe eleito do DCM, quando deixei o cargo para assumir como Coordenador Subs tuto
do Curso de Medicina. Sou membro atuante do Colegiado do Curso e do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Também
já fui membro da Comissão de Ensino e Pesquisa (ComEP) do CCS – UFSM. Atualmente, mantenho, além das a vidades
nas disciplinas já citadas, alunos de iniciação cien fica, e oriento a Liga Acadêmica de Endocrinologia. Minha trajetória
na UFSM começou quando logrei aprovação pelo ex nto PEIES para cursar Medicina. Ao longo da graduação, fiz parte
de  diversos  projetos  de  pesquisa,  organização  de  eventos,  monitoria  de  Endocrinologia  e  Farmacologia,  estágios
extracurriculares  e  fundei  a  Liga  Acadêmica  de  Clínica  Médica.  Par cipei  por  dois  anos  da  gestão  do  Diretório
Acadêmico, fazendo parte do Colegiado do Curso como representante discente. Logo formado, em 2010, fui aprovado
para Residência Médica em Clínica Médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde cursei  este programa de
residência e,  em sequência,  conquistei  vaga e formei-me médico Endocrinologista e Metabologista.  Também, pela
UFRGS, tulei-me Doutor em Endocrinologia alguns dias antes de ingressar na carreira docente na UFSM.

Coordenadora Subs tuta: Prof. Ms. Graziela Risse

Sou professora do Departamento de Clínica Médica desde 2017, tendo sido professora de Clínica Médica onde atuava
no Ambulatório de Clínica Médica junto aos alunos do internato em Clínica Médica e aos Residentes da Clínica Médica,
e  atualmente  mantenho  minhas  a vidades  docentes  nas  disciplinas  de  História  da  Medicina,  Complementação
Diagnós ca e É ca Médica. Exerci cargo de Chefe Subs tuto e Chefe do Departamento de Clínica Médica. Sou membro
atuante do Colegiado do Departamento de Clínica Médica, do Comitê de É ca em Pesquisa com Seres Humanos da
UFSM (CEP UFSM) e da Comissão de Legislação e Normas do CCS (CLN/CCS), da qual sou a presidente. Além das
a vidades docentes já  citadas,  sou orientadora da Liga Acadêmica de Semiologia  Médica e da Liga Acadêmica de
Clínica  Médica  e  atualmente sou a  coordenadora  do projeto  de extensão MEDERI  JR.  Minha  trajetória  na UFSM
começa  quando logrei  aprovação  pelo  ves bular  para  cursar  Medicina  em 2002.  Ao longo da graduação,  realizei
diversos  estágios  extraccurriculares  na  ins tuição  e  em  outras  ins tuições  do  Estado,  fui  monitora  em  algumas
disciplinas e par cipei de vários projetos de pesquisa. Logo após a formatura em Agosto de 2008 fui trabalhar em
Unidade Básica  de Saúde em Faxinal  do Soturno  onde atuei  por 6 meses como clínica  geral  e fui  aprovada  para
Residência Médica em Clínica Médica na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre em 2009. Na
sequência fui aprovada, em 2011, para a residência em Endocrinologia e Metabologia na mesma Universidade. Em
2012 após a conclusão da Residência Médica fui  aprovada em seleção para Mestrado na Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde ob ve o tulo de Mestre em Patologia com ênfase em Neuroendocrinologia
em 2015. Atualmente estou realizando Doutorado em Farmacologia pela UFSM, tendo sido aprovada em processo
sele vo no primeiro semestre de 2022. 

Secretário: Victor Alves dos Santos

Sou Técnico Administra vo em Educação concursado na UFSM em 2019, iniciando suas a vidades desde a contratação
na Coordenação do Curso de Medicina. Tenho graduação em Educação Física pela UFSM e técnico em administração e
contabilidade.
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Objetivos

Apresentar as atribuições da Coordenação do Curso

Apresentar as atribuições do Colegiado do Curso e do Núcleo Docente Estruturante

Tornar público o projeto de a vidades a serem realizadas durante o ano le vo de 2023

Trazer a público as ações desenvolvidas no ano anterior
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Atribuições da Coordenação do Curso

Cabe à Coordenação do Curso de Medicina:

✗ elaboração  da  programação  acadêmica  a  ser  desenvolvida  ao  longo  dos  semestres,  sob  aprovação  do
Colegiado do Curso;

✗ convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso;

✗ cumprir ou promover a efe vação das decisões do Colegiado do Curso;

✗ promover as ar culações e inter-relação que o colegiado de curso deverá manter com os diversos órgãos de
administração acadêmica;

✗ submeter ao Diretor de Centro os assuntos que requeiram ação dos órgãos superiores;

✗ assegurar a fiel observância dos programas e do regime didá co propondo, nos casos de infração, as medidas
corre vas adequadas;

✗ encaminhar  ao  órgão  competente,  por  intermédio  do  Diretor  de  Centro,  as  propostas  de  alterações
curriculares aprovadas pelo colegiado de curso

✗ solicitar aos departamentos, a cada semestre le vo, a oferta das disciplinas;

✗ promover a adaptação curricular dos alunos quer nos casos de transferência, quer nos demais casos previstos
na legislação vigente;

✗ exercer a coordenação da matrícula dos alunos, no âmbito do curso, em colaboração com o órgão central de
matrícula;

✗ representar junto ao diretor de centro ou de unidade descentralizada e ao chefe de departamento nos casos
da transgressão disciplinar discente;

✗ examinar, decidindo em primeira instância, as questões suscitadas pelo corpo discente.
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Atribuições do Colegiado do Curso

O colegiado do Curso de Medicina compõe-se:

✗ do coordenador de curso, como presidente;

✗ do coordenador subs tuto, como vice-presidente;

✗ de um docente de cada departamento didá co e um docente representante do conjunto de departamentos
que oferecem disciplinas básicas;

✗ de uma representação estudan l na proporção definida por legislação específica;

✗ de um representante do NDE

Cabe ao Colegiado do Curso:

✗ propor ao CEPE, por intermédio do conselho do respec vo centro, os projetos pedagógicos de curso,

assim como as reformulações curriculares;

✗ estabelecer a oferta de disciplina de cada período le vo, inclusive as Disciplinas Complementares de

Graduação – DCG;

✗ acompanhar a implementação dos Projetos Pedagógicos de Curso;

✗ aprovar as A vidades Complementares de Graduação – ACG;

✗ aprovar as A vidades Complementares de Extensão – ACEx;

✗ propor a subs tuição ou qualificação de professores ou outras providências necessárias à melhoria

do ensino ministrado;

✗ representar junto aos órgãos competentes em caso de infração disciplinar discente;

✗ deliberar sobre o aproveitamento de estudo, consultado o departamento respec vo, se necessário;

✗ estabelecer,  semestralmente,  os  critérios  de  seleção  para  preenchimento  de  vagas  des nadas  a

ingresso, reingresso e transferências internas e externas;

✗ decidir  sobre  todos  os  aspectos  da  vida  acadêmica  do  corpo  discente,  tais  como:  adaptação

curricular, matrícula, trancamento, opções, dispensas e cancelamento de matrícula, bem como estabelecer o

controle da respec va integralização curricular;

✗ zelar para que os horários das disciplinas sejam adequados à sua natureza e do Curso; e

✗ exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei ou estabelecidas pelo CEPE.
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Atribuições do Núcleo Docente Estruturante

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina compõe-se de 7 (sete) docentes indicados pelo Colegiado do
Curso, podendo-se incluir o Coordenador e o Coordenador Subs tuto como membros efe vos. Entre os pares, elege-
se um presidente e um secretário.

Cabe ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) a concepção,  acompanhamento,  consolidação e avaliação do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC). O NDE tem caráter consul vo e proposi vo em matéria acadêmica, com as seguintes
atribuições: 

✗ elaborar o Projeto Pedagógico do Curso - PPC definindo sua concepção e fundamentos;

✗ zelar pelo perfil profissional do egresso do curso;

✗ supervisionar e apoiar as formas de avaliação e acompanhamento do Projeto Pedagógico do curso definidas
pelo Colegiado;

✗ conduzir os trabalhos de alteração e/ou reestruturação curricular para aprovação no Colegiado de Curso, e
demais instâncias Ins tucionais, sempre que necessário;

✗ zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso e demais marcos regulatórios; e,

✗ indicar formas de incen vo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão e sua ar culação com a
pós-graduação,  oriundas das necessidades de curso de graduação,  das exigências do mundo do trabalho,
sintonizadas com as polí cas públicas próprias à área de conhecimento.
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Ações realizadas em 2022

✗ Plano de recuperação das a vidades prá cas atrasadas durante a Pandemia da COVID-10: A Coordenação do
Curso  elaborou  plano  de  retorno  às  a vidades  prá cas  das  diversas  disciplinas,  de  forma  gradual,  em
recuperação ao calendário le vo prejudicado pela suspensão das a vidades presenciais. O Plano está sendo
executado e com adaptações semestrais, conforme necessidade do corpo docente e discente;

✗ Planejamento da  inserção  da  Extensão  no Projeto  Pedagógico do Curso (PCC):  a  Coordenação do Curso,
juntamente  ao  NDE  e  ao  Colegiado  do  Curso,  discu u  estratégias  de  inserção  de  ações  de  extensão,
perfazendo 10% da carga horária do Curso de Medicina, conforme legislação vigente.

✗ Criação  do  Fórum  de  Representantes:  a  Coordenação  do  Curso  criou  um  espaço  de  diálogo  com  os
representantes discentes das turmas do Curso de Medicina. O Fórum é realizado pelo menos duas vezes ao
longo do semestre. Cada representante apresenta suas dúvidas, necessidades e sugestões. A Coordenação do
Curso toma ciência para providenciar ações com resolu vidade.

✗ Ações de acolhimento: criação da cerimônia do jaleco, quando o aluno inicia suas a vidades hospitalares; e a
“Aula da Saudade”, quando o Curso de despede dos futuros egressos, na semana da solenidade de formatura.

✗ Início das a vidades acadêmicas no prédio 28, do Centro de Ciências da Saúde, sendo conhecido como o
“Prédio da Medicina”.

✗ Par cipação na Pactuação de campos de a vidades prá cas junto à Prefeitura Municipal de Santa Maria.

✗ Par cipação  do  Edital  de  Ingresso  e  Reingresso  UFSM  2022/1  e  2022/2  recebendo  50  novos  discentes
transferidos de outras ins tuições de Ensino.

✗ Transferência das aulas prá cas de Noções Anátomo-Cirúrgicas de prédio externo ao Campus Sede, para o
Prédio 19, no Campus sede.

✗ Implementação  da  agenda  do  Coordenador,  onde o aluno  pode  solicitar  horário  para  conversar  com os
Coordenadores do Curso.
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Ações planejadas para 2023

✗ Revisão da bibliografia básica e complementar do Projeto Pedagógico do Curso (PCC)

✗ Implementação da Extensão no Projeto Pedagógico do Curso (PCC)

✗ Inauguração da Sala Mul uso para docentes e discentes, no prédio 28, com computadores e acesso à internet

✗ Fortalecer o diálogo com o corpo discente, com disponibilidade de número whatsapp com a Secretaria do
Curso

✗ Reunir o Fórum de Representantes para manter o diálogo e resolver as pendências que surgem ao longo do
semestre

✗ Implementação dos Professores Regentes de Turmas: professores com responsabilidade de acompanhar as
turmas ao longo do curso, sendo um elo entre o NDE, Coordenação do Curso, discentes e docentes.

✗ Ins tucionalizar as ações de acolhimento, como a Semana dos Calouros, Ceromônia do Jaleco, Ingresso no
Internato Curricular e Aula da Saudade.

✗ Solicitar  junto  à  Direção  do  CCS  e  PROINFRA,  melhorias  prédio  28,  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde:  a
Coordenção está em diálogo con nuo para revisão da rede elétrica e instalação de clima zadores de ar em
todas as salas de aula.

✗ Par cipação na Pactuação de campos de a vidades prá cas junto à Prefeitura Municipal de Santa Maria.

✗ Par cipar da discussão da Reestruturação do CCS.

✗ Realizar reuniões de suporte para as Comissões de Formatura.

✗ Planejar, junto ao NDE, oficinas de treinamento para avaliação com docentes do Curso de Medicina.

✗ Elaborar, junto ao NDE, estratégias para uniformizar os métodos de avaliação no Curso de Medicina.

✗ Realizar, junto ao NDE, oficinas de Metodologias A vas e Tecnológicas para docentes do Curso de Medicina.

✗ Desenvolver um instrumento de avaliação prá ca eficaz para as diversas disciplinas do Curso de Medicina.

✗ Disponibilizar horários na Coordenação do Curso para atendimento ao docente e discente.
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Conclusão

A atual  gestão da Coordenação do Curso de Medicina assumiu em 18 de agosto  de 2022,  e já  realizou diversas
melhorias para docentes e discentes.  Para os próximos semestres, o Coordenadores pretendem desenvolver ainda
mais o Curso, melhorando as estratégias metodológicas de ensino e instrumentos de avaliação. Além disso, a atual
gestão  busca  tornar  o  discente  protagonista  da  sua  formação,  amparado pelo  corpo  docente  para  tornar-se  um
profissional com todos os quesitos almejados no Perfil do Egresso do Curso.
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