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ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, na
Sala de Audiências de Políticas Públicas do CEJUC da Seção Judiciária do Piauí, situada no
Edifício-sede, na Av. Miguel Rosa, n° 7315 - Bairro: Redenção Teresina-Pi - CEP: 64018-55Q/
fone: (86) 2107-2800 / 2801, presente a MM. Juíza Federal Coordenadora do Centro de
Conciliação em Políticas Públicas - Justiça Federal/PI. Dra. MARINA ROCHA CA-
VALCANTI BARROS MENDES, com as conciliadoras Isídia Maria Mousinho de Sá e Pau-
la Luzia Lima dos Santos. Foi procedida à abertura da audiência.

Presentes: O Procuradora da República, Dra. CYNTfflA PESSOA; o Procurador Federal, Dr.
MARCÍLIO DE ROSALMEIDA DANTAS; o Reitor da UFPI, o Dr. JOSÉ ARIMATEIA
DANTAS LOPES; a Coordenadora de Medicina da UFPI/PICOS, Sra. PATRÍCIA MARIA
SANTOS BATISTA; as representes da PREG/UFPI, Sra. ROMINA PARADITO e Sra. MARIA
ROSÁLIA RIBEIRO BRANDIM; os representantes da MDER/IPS, Sra. FRANCISCA LOPES
DOS S. MACEDO, o Sr. FRANCISCO MACEDO e Sr. JOAQUIM V. PARENTE;
representantes do HU/UFPI/EBSERH, a Sra. RAYANNA SILVA CARVALHO e Sra. MARIA
ALVES ROSAL; os representantes da FEPSERH, a Sra. NARA NUNES BARBOSA, a Sra.
FÁTIMA GARCEZ e o Sr. RAFAEL NEIVA NUNES; a representante da DUDOH/SESAPI, a
Sra. JOSELMA MARIA P. SILVA; o representante da UFPÍ/TERESINA, o SR ARQUIMEDES
CAVALCANTE CARDOSO; os advogados dos autores, o Dr. BERTO IGOR CABALLERO
(OAB/PI N° 6.603) e o Dr. IURY JIVAGO MENDES CARVALHO (OAB/PI N° 18.296); e
estudantes de Medicina da UFPI, Campus PICOS e TERESINA.

INICIADOS OS TRABALHOS, os autores, estudantes do 6.° período, informaram que os
ambulatórios não foram realizados e que ainda não foram adotadas as medidas necessárias para
instalar o internato, visto que o hospital Justino Luz se encontra em uma situação precária de
funcionamento, conforme relatórios de órgãos de controle.

A Coordenadora do curso informou que o curso de Medicina em Picos é novo e que as dificuldades
são naturalmente decorrentes de tal condição. Esclareceu que a metodologia do curso de Picos é
metodologia ativa, voltada para a formação de médicos generalistas e com ênfase na saúde pública, o
que a diferencia da metodologia tradicional do curso de Teresina. Acrescentou que as disciplinas da
metodologia ativa funcionam segundo uma lógica diferente, com diversas passagens pelas
especialidades, com níveis de aprofundamento diferenciado, já que existem três ciclos, básico, clínico
e internato. Registrou que houve a prática em ambulatórios, que eventuais dificuldades estruturais
em cirurgia e cardiologia serão supridas no decorrer do curso e que a metodologia ativa perrmite esta
maleabilidade. Entregou documento em que o MEC atesta que o sistema de saúde de Picos atende à
necessidade do curso (em anexo). Afirmou que o andamento das disciplinas é compatível com o
Projeto Pedagógico do Curso - PPC. Esclareceu que, embora a Policlínica de Picos tenha sido
fechada no começo de 2019, o serviço foi reinstalado em agosto de 2019, de forma que há estrutura
instalada para a realização dos ambulatórios. Além disso, esclareceu que a UFPI dispõe de
ambulatórios próprios. Quanto ao internato, que ainda não foi demandado já que a primeira turma
ainda não alcançou o 9.° semestre, o que ocorreráfkpenas em agosto de 2020, afirmou que já está
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realizando o processo seletivo para contratação de oito preceptores e que será utilizada a estrutura do
hospital Justino Luz.

A Diretora Técnica da FEPSERH esclareceu que o Hospital Justino Luz é um grande polo de saúde
da região e que realiza 700 cirurgias e 200 partos por mês. Informou que a instituição está ampliando
suas instalações, segundo o seguinte cronograma: 31/03 - inauguração da ala B; 15/04 - 4 salas do
centro cirúrgico; 30/04 — finalização das obras do pronto socorro; 30/05 — inaugurações na obstetrícia.

O Reitor da UFPI destacou o compromisso da UFPI com a qualidadede de seus cursos, tanto assim
que não disponibilizou todas as vagas que foram autorizadas, em razão de não estar completo ainda o
quadro de professores. Registrou que a UFPI tem convénios ativos com as várias instituições de
saúde municipais e estaduais e que todos os seus alunos têm seguro para as atividades práticas.

Este o cenário, foi fixado o prazo de 30 (trinta) dias para:

1) a Coordenação do curso de Medicina de Picos apresentar cronograma/programação dos
próximos ambulatórios a serem disponibilizados para os alunos do 6.° e 8.° períodos;

2) a UFPI juntar cópia dos convénios com as instituições de saúde de Picos, que servem de base
para o ambulatório e internato do curso;

3) os autores apresentarem as medidas concretas que consideram indispensáveis para o
funcionamento do internato no hospital Justino Luz.

Juntados os documentos, providencie a Secretaria vista para as partes.

Fica designada nova audiência para o dia 16 de abril de 2020, às 9:30, a fim de discutir as medidas
propostas segundo cronograma acima.

As partes saem de tudo intimadas. Providências pela Secretaria.

Eu, Isídia Maria Mousinho de Sá, conciliadora designada, digitei este termo que, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado.

JUÍZA FEDERAL MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS MENDES
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