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ATA DE REUNIÃO ONLINE DA DIREÇÃO ACADÊMICA COM A
COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA

Às 14:30 do dia 04/11/2021 ocorreu reunião online síncrona entre a Direção Acadêmica do
Campus de Arapiraca e a Coordenação do Curso de Medicina. A reunião contou com a
participação da docente Francine Simone Mendonça da Silva e do docente Rafael Dannylo da
Silva Miguel, coordenadora e vice-coordenador do curso, respectivamente. A reunião tratou
de ponto único: empréstimo de código de vaga para concurso.
O professor Elthon Oliveira apresentou a possibilidade de uso do código de vaga oriundo da
aposentadoria da docente Maria Madalena Zambi de Albuquerque, matrícula nº 3222401. A
referida professora era lotada no Campus Arapiraca/Sede atendia vários cursos do Campus.
Frise-se que este código de vaga não pertence ao rol de códigos de vagas pactuadas com o
Curso de Medicina, e sim da pactuação de outros cursos do Campus. Contudo, devido a
problemas logísticos com o próximo concurso de docente efetivo, abriu-se a possibilidade
deste código de vaga ser emprestado ao curso de Medicina. Após breve discussão, ficou
decidido que este código de vaga será emprestado ao Curso de Medicina para que use no
próximo concurso de docente efetivo, como forma de adiantamento de vaga pactuada ainda
não recebida pelo curso. Desta forma, o próximo código de vaga a ser disponibilizado ao
curso será retido pela Direção Acadêmica para que esta o destine a outro curso de graduação
da Sede do Campus a ser discutido e determinado pelo Conselho do Campus Arapiraca.
Feitas as considerações finais, nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi finalizada às
14:55.
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