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Data
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Re: Fwd: Fluxo de trabalho MÓDULO RESIDÊNCIA Continuidade das
atividades - Representantes do Isco - Comissão de Estudo de
implementação do MÓDULO RESIDÊNCIA EM SAÚDE no sigaa
Valkir Santos da Silva <valkir.silva@ufopa.edu.br>
Alexandre Escher Boger <alexandre.boger@ufopa.edu.br>
renato.santiago <renato.santiago@ufopa.edu.br>, Secretaria Executiva do
ISCO <sexecutiva.isco@ufopa.edu.br>, Isis Rivane Batista Costa
<isis.costa@ufopa.edu.br>, Dalmo Antonio Loureiro Vasconcelos
<dalmo.vasconcelos@ufopa.edu.br>, Jonnes Derik Silva Brito
<jonnes.derik@ufopa.edu.br>, Wilson Sabino
<wilson.sabino@ufopa.edu.br>, Lorena Caryna De Macedo Favacho
<lorena.favacho@ufopa.edu.br>, Jean Adriano Sena Pantoja
<jean.pantoja@ufopa.edu.br>, Instituto de Saúde Coletiva - Direção
<isco@ufopa.edu.br>, Jerdriana Pereira Da Silva
<jerdriana.silva@ufopa.edu.br> 5 mais...
08-04-2022 09:29

Prezado Professor Alexandre,
Conforme exposto pela Professora Marina, que está saindo de férias, o módulo Residência para ser
implementado de fato no Isco necessita de aprovações no COREMU, como ainda não nos foi informado data
desta reunião, sugiro que o CTIC possa avançar com a implantações de outros módulos que foram priorizados
pelo CGD. Assim que essa reunião ocorrer e for aprovado o prosseguimento da implantação, retomaremos o
projeto.
Podemos pactuar dessa forma?
---

Em 07-04-2022 17:00, marina.meschede escreveu:
Olá boa tarde.
Sim será necessário a aprovação do módulo "teste" em reunião de Coremu e NDAE.
Conforme informado anteriormente, foi realizado uma proposta "teste" a pedido do Sr. Renato. Eu não estava sabendo que
seria implementada de imediato, mesmo porquê, conforme me solicitado, seria apenas um "teste". O "teste" foi elaborado
modiﬁcando-se alguns pontos do percurso acadêmico do residente para que pudesse ser suportado no sistema. Desde o
início, informei a necessidade de aprovação da nova grade criada no "teste" pelos colegiados. Hoje a residência não está 100%
compatível com o "teste" apresentado. A grade curricular da Residência deverá ser ajustada e aprovada.
Fiquem à vontade para novos testes e propostas, caso esse apresentado não atenda as demandas acadêmicas da residência.
Eu vou estar saindo de férias, voltarei dia 27/04/22. O coordenador da residência, professor Alexandre, que nos lê em cópia, poderá
nos ajudar quanto a essas questões e encaminhamentos futuros.
Atenciosamente,
Marina S C Meschede.

Em 07-04-2022 15:43, Valkir Santos da Silva escreveu:
Boa tarde Professora Marina,
Estou com algumas dúvidas quanto ao seu e-mail abaixo:
"Conforme ressaltado no e-mail, a proposta "teste" precisa ser estudada/aprovada na COREMU e
NDAE antes do funcionamento do sistema. Para isso, será fundamental a atualização do PPP da
residência e regimento. "
Pergunto: O Ctic precisa aguardar este estudo/aprovação do COREMU E NDAE para prosseguir com a
implantação do módulo? Quando isso irá acontecer?
Precisamos dessa deﬁnição o quanto antes, pois havíamos planejado a implantação do módulo Residência
iniciando dia 04/04 e ﬁnalizando em 04/05/2022.
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No aguardo de sua resposta para posteriores providências ou replanejamento de nossas atividades!
---

Em 05-04-2022 17:23, marina.meschede escreveu:
Prezados, boa tarde.
Fico contente que a proposta apresentada tenha sido satisfatória. Acredito ser um passo importante para o Programa de
Residência.
Conforme ressaltado no e-mail, a proposta "teste" precisa ser estudada/aprovada na COREMU e NDAE antes do
funcionamento do sistema. Para isso, será fundamental a atualização do PPP da residência e regimento.
Atenciosamente,
Marina S C Meschede.
Em 05-04-2022 13:09, renato.santiago escreveu:
DO OCORRIDO
Após reunião com a servidora MARINA SMIDT CELERE MESCHEDE (ISCO), foi solicitado que a mesma
apresentasse para a equipe de sistemas a nova formulação dos componentes curriculares, tanto do R1
como do R2, no intuito de fazermos veriﬁcações para atestar se o Módulo Residência em Saúde
suporta ou não suporta o novo modelo de estrutura.
Conforme o exposto, informo que a introdução dos dados no sistema foi efetuada conforme estrutura
apresentado pela servidora MARINA SMIDT CELERE MESCHEDE no dia 06/12/2021 somente a título de
testes, pois se desse certo, a mesma poderia elaborar melhor a proposta.
Ressalto que no dia 13/12/2021 foi informado a servidora Marina que os testes com a nova grade
curricular apresentado pela mesma cumpriria as necessidades no Curso Lato Sensu.
Informo que a servidora na ocasião estava de férias e ressaltou que seria preciso veriﬁcar com os
docentes/coordenação a aprovação da nova estrutura.

DO PARECER
A introdução da nova massa de dados, bem como da nova estrutura curricular as quais envolvem vários
componentes curriculares “Disciplinas”, comportou-se de forma satisfatória, podendo assim, a Direção
bem como a Coordenação de Sistemas organizarem uma possível data para a homologação do Módulo
Residência em Saúde assim que for decidido pelos integrantes do ISCO a possibilidade de nova
estrutura, pois sem ela, torna-se inviável o sistema administrar três áreas distintas em um único Lato
Sensu.
Ressalto ainda que os novos integrantes apresentados pela coordenação do ISCO na data de
04/04/2022, sendo eles Jean Pantoja e Lorena Favacho não participaram dos procedimentos descritos
acima. Neste sentido, visando permanecer na continuidade do ﬂuxo de trabalho no momento em que
os integrantes do ISCO decidirem a respeito da Grade Curricular, este analista de negócios solicita que
seja também designado a servidora Marina Meschede para compor a equipe.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente...

Renato Silva Santiago
Analista de Sistemas CTIC-UFOPA
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Em 04-04-2022 11:13, Valkir Santos da Silva escreveu:
Prezados,
Segue os integrantes do projeto de implantação do Residência para contato. Segue no histórico
abaixo os emails dos servidores indicados.
---

-------- Mensagem original -------Assunto:Fluxo de trabalho MÓDULO RESIDÊNCIA Continuidade das atividades - Representantes do
Isco - Comissão de Estudo de implementação do MÓDULO RESIDÊNCIA EM SAÚDE no sigaa
Data:04-04-2022 10:22
De:"sexecutiva.isco" <sexecutiva.isco@ufopa.edu.br>
Para:Valkir Santos Da Silva <valkir.silva@ufopa.edu.br>, Coordenação de Sistemas
<sistemas.ctic@ufopa.edu.br>
Cópia:Lorena Caryna De Macedo Favacho <lorena.favacho@ufopa.edu.br>, Jean Adriano Sena
Pantoja <jean.pantoja@ufopa.edu.br>, Instituto de Saúde Coletiva - Direção
<isco@ufopa.edu.br>, Jerdriana Pereira Da Silva <jerdriana.silva@ufopa.edu.br>,
Alexandre Escher Boger <alexandre.boger@ufopa.edu.br>, Coordenação Administrativa do
Instituto de Saúde Coletiva <adm.isco@ufopa.edu.br>, Coordenação Acadêmica - ISCO
<coordenacaoacademica.isco@ufopa.edu.br>, Taciane Sousa De Jesus
<taciane.jesus@ufopa.edu.br>

Ao Sr. Valkir Silva - CTIC
C/C
Aos Servidores Jean Pantoja e Lorena Favacho
Ao Coordenador Alexandre Boger

Prezado Sr. Valkir,

Informamos que estamos com um quadro reduzido de servidores na
coordenação acadêmica do Isco, contamos com três servidores apenas, a
Direção indica os servidores Lorena Carina Favacho e Jean Adriano Pantoja
para conhecer o fluxo de trabalho onde o módulo Residência irá ser implantado.
JEAN ADRIANO SENA PANTOJA
LORENA CARYNA FAVACHO
Período 04/04/2022 à 04/05 - conhecer o

fluxo de trabalho onde o módulo

Residência
Desde já o Isco agradece a atenção e todo empenho para a
concretização desse módulo residência.
ACUSAR RECEBIMENTO DESTE.
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att,

Flavia Garcez da Silva
Diretora em exercício do Isco

Jerdriana Pereira
Secretária/Isco
-------- Mensagem original -------Assunto:Re: Fwd: Re: Continuidade das atividades - Representantes do Isco - Comissão de Estudo de
implementação do MÓDULO RESIDÊNCIA EM SAÚDE no sigaa
Data:01-04-2022 18:44
De:Valkir Santos da Silva <valkir.silva@ufopa.edu.br>
Para:

Prezados,
O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação informa que atualizou o Sistema
Integrado de Gestão entre os meses de Janeiro e Março de 2023, no qual compreendeu os
subsistemas: Sigaa, Sipac, Sigrh, Sigeleição, Siged e Sigadmin.
Após essa fase de atualizações, estamos iniciando a etapa de implantação dos módulos
priorizados pelo Comitê de Governança Digital – CGD. Diante disso, viemos novamente
solicitar o apoio de um ou mais servidores de vossa unidade, no período
04/04/2022 à 04/05/2022, que conheça o ﬂuxo de trabalho onde o módulo
Residência irá ser implantado.
Certo do comprometimento de todos, aguardamos a indicação e contato dos servidores
designados ou permanência dos nomes indicados no histórico deste email.
---

Em 30-11-2021 21:39, sexecutiva.isco escreveu:
À Direção
À Coordenação da Residência
À Coordenação Acadêmica
Aos Coordenadores
Aos Docentes e Técnicos

Prezados Senhores,
A pedido, reencaminho para os senhores o e-mail abaixo para conﬁrmação de participação nesta
REUNIÃO amanhã dia 1/12, 14h com o CTIC para apresentação do Fluxo de Trabalho do
Módulo Residência no Sistema Sigaa em ambiente de homologação.
att,
Jerdriana Pereira
Secretaria Executiva do Isco
-------------------------------------------------------------------------Prezados Senhores,
Conﬁrmo participação.
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att,
Jerdriana Pereira
Secretária

-------- Mensagem original -------Assunto:Re: Continuidade das atividades - Representantes do Isco - Comissão de Estudo de
implementação do MÓDULO RESIDÊNCIA EM SAÚDE no sigaa
Data:30-11-2021 19:47
De:Valkir Santos da Silva <valkir.silva@ufopa.edu.br>
Para:"sexecutiva.isco" <sexecutiva.isco@ufopa.edu.br>
Cópia:Coordenação de Sistemas <sistemas.ctic@ufopa.edu.br>, Instituto de Saúde
Coletiva - Direção <isco@ufopa.edu.br>, "Wilson Sabino
<wilson.sabino@ufopa.edu.br>Lobato" <josicleni.lobato@ufopa.edu.br>, Flavia
Garcez Da Silva <ﬂavia.gs@ufopa.edu.br>, Alexandre Escher Boger
<alexandre.boger@ufopa.edu.br>, Wilson Sabino <wilson.sabino@ufopa.edu.br>,
Coordenação Acadêmica - ISCO <coordenacaoacademica.isco@ufopa.edu.br>,
Coordenação Administrativa do Instituto de Saúde Coletiva
<adm.isco@ufopa.edu.br>, Taciane Sousa De Jesus <taciane.jesus@ufopa.edu.br>,
Renato Silva Santiago <renato.santiago@ufopa.edu.br>, Dalmo Antonio Loureiro
Vasconcelos <dalmo.vasconcelos@ufopa.edu.br>, Marina Smidt Celere Meschede
<marina.meschede@ufopa.edu.br>

Prezados,
Solicito uma reunião para amanhã de 14:00 às 18:00 como todos os envolvidos na implantação do
módulo Residência via google meet.
Pauta: Apresentação do Fluxo de Trabalho do Módulo Residência no Sistema Sigaa em
ambiente de homologação.
Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/mzq-cyjk-wht
Para participar por telefone, disque +1 502-610-3055 e digite este PIN: 387 324 160#
conto com a presença de todos!
---

Em 25-11-2021 15:58, sexecutiva.isco escreveu:
Prezado Sr. Valkir,
C/C Diretor Wilson Sabino
Coordenação da Residência Multiproﬁssional

Conforme contato telefônico na semana passada, reencaminho por e-mail, os contatos dos
membros dessa comissão conforme solicitado, para o início das nossas atividades:

1. Alexandre Escher Boger, docente e Coordenador da Residência - 93 99114-3216
Email:

alexandre.boger@ufopa.edu.br
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2. Marina Smidt Celere Meschede, docente - 93 99140-1811
Email: marina.meschede@ufopa.edu.br

3. Taciane Sousa de Jesus, técnica e Coordenadora Acadêmica - 93 9 9192-0690
Email: taciane.jesus@ufopa.edu.br

4. Josicleni Ribeiro Lobato, técnica da Coordenação Acadêmica - 93 9 9183-1325
Email: josicleni.lobato@ufopa.edu.br

5. Jerdriana Pereira da Silva, técnica da Secretaria executiva - 93 9 9205- 5467

Email: jerdriana.silva@ufopa.edu.br

att,

Jerdriana Pereira
Secretária/Isco
Em 19-11-2021 11:21, Valkir Santos da Silva escreveu:
Bom dia,
Jerdriana, você consegue nos enviar os contatos telefônicos e e-mails da equipe do Isco que irá
trabalhar na implantação do módulo Residência?
---

Em 24-08-2021 11:54, sexecutiva.isco escreveu:
Prezado Sr. Valkir,
C/c
Coord. Alexandre Boger
Coordenação Acadêmica do Isco

A Direção do Isco agradece a sua atenção e a resposta - manifestação
positiva para iniciarmos a formalização desse processo. E
aguardamos ansiosos para os outros encaminhamentos após essa
reunião do dia 25/08 com os demais membros do Comitê Gestor de
Governança Digital.
Mais uma vez, obrigada por todos os esclarecimentos e apoio.
Atenciosamente,
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Jerdriana Pereira
Secretária/Isco

Em 24-08-2021 09:19, Valkir Santos da Silva escreveu:
Prezados,
Informo que a sua solicitação foi apresentada em reunião ao CGD (Comitê Gestor de
Governança Digital) para priorização de implantação pela direção de sistemas em 2021.
Como direcionamento da presidência do comitê, foi discutido os módulos solicitados em
reunião de trabalho ocorrido no dia 13/08, onde o módulo residência foi apontado como
prioridade de acordo com as razões apresentadas pelo setor demandante. Porém, ainda
será aprovado pelos demais membros do comitê em reunião que ocorrerá dia 25/08
(amanhã). A partir desse dia, formalizaremos processo no sipac para iniciarmos a
implantação na universidade.

desculpas pela demora no retorno!
---

Em 23-08-2021 16:33, sexecutiva.isco escreveu:
A pedido a Direção do Isco reencaminhamos este e-mail, para conhecimento e
manifestação.

att,
Jerdriana Pereira
Secretária/Isco

Em 12-08-2021 20:13, sexecutiva.isco escreveu:
Prezado Sr. Valkir,

A pedido da Direção do Isco, em atenção a última reunião ocorrida em 24/05 e e-mail
enviado abaixo de 25/05, conforme demais orientações tratadas e o último contato,
quanto aos encaminhamentos desta, aguardamos manifestação quanto a
continuidade das atividades e/ou reunião para estudo de viabilidade de implementação
do MÓDULO RESIDÊNCIA EM SAÚDE no sigaa.
Agradecemos a atenção e aguardamos manifestação desta.
Atenciosamente,
Jerdriana Pereira
Secretária/Isco
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-------- Mensagem original -------Assunto:Representantes do Isco - Comissão de Estudo de implementação do MÓDULO
RESIDÊNCIA EM SAÚDE no sigaa
Data:25-05-2021 21:32
De:"sexecutiva.isco" <sexecutiva.isco@ufopa.edu.br>
Para:Coordenação de Sistemas <sistemas.ctic@ufopa.edu.br>, Valkir Santos Da
Silva <valkir.silva@ufopa.edu.br>, Renato Silva Santiago
<renato.santiago@ufopa.edu.br>, Dalmo Antonio Loureiro Vasconcelos
<dalmo.vasconcelos@ufopa.edu.br>, Jonnes Derik Silva Brito
<jonnes.derik@ufopa.edu.br>, Marcos Vinicio Lisboa Santos
<marcos.santos@ufopa.edu.br>, Robson Luiz Pantoja Da Silva
<robson.lps@ufopa.edu.br>
Cópia:Instituto de Saúde Coletiva - Direção <isco@ufopa.edu.br>, Coordenação
Acadêmica - ISCO <coordenacaoacademica.isco@ufopa.edu.br>,
Coordenação Administrativa do Instituto de Saúde Coletiva
<adm.isco@ufopa.edu.br>, Wilson Sabino <wilson.sabino@ufopa.edu.br>,
Flavia Garcez Da Silva <ﬂavia.gs@ufopa.edu.br>, Taciane Sousa De Jesus
<taciane.jesus@ufopa.edu.br>, Josicleni Ribeiro Lobato
<josicleni.lobato@ufopa.edu.br>, Jonathan Dos Santos Rego
<jonathan.rego@ufopa.edu.br>, Marina Smidt Celere Meschede
<marina.meschede@ufopa.edu.br>, Alexandre Escher Boger
<alexandre.boger@ufopa.edu.br>, Jerdriana Pereira Da Silva
<jerdriana.silva@ufopa.edu.br>, p.jerdriana@gmail.com

À Coordenação de Sistemas/CTIC
À Diretoria do CTIC
Prezado Coordenador e demais Senhores,
Ao cumprimentá-los, e considerando os encaminhamentos da
Reunião realizada no dia 24/05/21, com a participação da
Direção do Isco, Coordenação Acadêmica/Isco, Coordenação da
Residência Multiproﬁssional de Saúde da Família, Coordenação
de Sistemas/Ctic, Diretoria de Pós-graduação/Proppit, cuja pauta
foi o alinhamento das orientações para a efetivação de grupo de
trabalho para um estudo de implementação do MÓDULO
RESIDÊNCIA EM SAÚDE no sigaa, para o Curso de Pós-graduação
do Programa da Residência Multiproﬁssional de Saúde do Isco,
conforme acordado, encaminhamos
os
nomes
dos
representantes indicados do Isco para participar dessa
equipe de trabalho, que posterior será emitida uma
portaria para o início das atividades:
- Alexandre
Escher Boger, docente e Coordenador da
Residência Multiproﬁssional
- Marina Smidt Celere Meschede, docente e Coordenadora de
Curso do Isco
- Taciane Sousa de Jesus, técnica e Coordenadora Acadêmica
- Josicleni Ribeiro Lobato, técnica da Coordenação Acadêmica
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- Jerdriana Pereira da Silva, técnica da Secretaria executiva
Acusar recebimento deste.
Atenciosamente,

Jerdriana Pereira
Secretária/Isco
Coletiva

Wilson Sabino
Diretor do Instituto de Saúde

Secretaria Executiva do Isco
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