
 CENTRO ACADÊMICO XXI DE ABRIL 
DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDICO 

REPRESENTANTES DISCENTES EM 
ÓRGÃOS COLEGIADOS 

EDITAL DE SELEÇÃO RDOC 2017 

Goiânia, 24 de março de 2017. 

Torna-se aberta a seleção dos candidatos a ocuparem as 27 vagas dos 
Representantes Discentes em Órgãos Colegiados – RDOCs – pela Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Goiás – FM-UFG.  

Da definição dos RDOCs: 

São estudantes indicados pelo Centro Acadêmico para representar a vontade da 
maioria do corpo discente nas reuniões dos órgãos colegiados da Faculdade de 
Medicina. Esses estudantes são membros do Departamento de Ensino Médico 
(DEM), o qual faz parte dos órgãos executivos, deliberativos e fiscalizadores do 
CAXXIA.  

Da definição de órgão colegiado: 

São conselhos deliberativos (conjunção de pessoas que deliberam, votam e 
decidem sobre assuntos em comum) compostos por representantes das classes 
atuantes nos departamentos. Ou seja, cada classe (professores, médicos, 
estudantes, funcionários, etc.) que integra um determinado departamento 
nomeia indivíduos que terão poder de argumentação e voto durante as reuniões 
departamentais, defendendo os interesses de sua classe de origem.  

Das funções dos RDOCs: 

- Representar o corpo discente nas reuniões dos Órgãos Colegiados;  
- Levar, às reuniões dos Órgãos Colegiados, a vontade da maioria do corpo 
discente por meio de sua fala e de seu voto;  
- Apresentar os assuntos, as deliberações e as atividades desenvolvidas pelos 
Órgãos Colegiados nas reuniões do DEM em que forem convocados.  

Das vantagens de ser um RDOC: 

O RDOC terá maior proximidade com o departamento para o qual foi designado. 
Assim, conhecerá melhor os profissionais que lá atuam e consequentemente 
poderá ter mais acesso a oportunidades que eventualmente possam surgir e que 
não sejam de cunho institucional. Além disso, possuirá a chance de conhecer os 
conflitos e realizações que permeiam o cotidiano do especialista, o que é 
importante, caso o acadêmico pense em se dedicar a uma área do conhecimento 



que faça parte do departamento em que atuará como RDOC. E como se não 
fosse suficiente, será (se já não for) parte atuante do CAXXIA e terá a satisfação 
de representar seus iguais, colhendo todos os bônus e ônus de integrar uma 
GESTÃO institucional. Além de compor parte da pontuação requisitada nas 
análises de currículo apresentada no processo de seleção da residência médica. 
 
Das obrigações dos RDOCs:  
 
- Participar das reuniões dos Órgãos Colegiados (geralmente reuniões mensais);  
- Participar das reuniões do DEM;  
- Participar, quando solicitado, das reuniões do Conselho Deliberativo do 
CAXXIA;  
- Enviar para os coordenadores do DEM:  

1) Foto da assinatura da ata de presença (comprovação de presença)  
2) Relatório escrito do que foi relatado nas reuniões dos Órgãos 
Colegiados até 23h59 do dia seguinte ao da reunião, individualmente, ou 
seja, todos os RDOCS de determinado departamento deverão enviar o 
relatório para o e-mail do DEM (dem.caxxia.med@gmail.com). 

 
 
Das vagas e dos requisitos:  
 
- Departamento de Clínica Médica da FM-UFG (6 vagas): estar cursando 
disciplina do Departamento de Clínica Médica;  
- Departamento de Clínica Cirúrgica da FMUFG (8 vagas): estar cursando 
disciplina do Departamento de Clínica Cirúrgica ou irá cursar no próximo 
semestre;  
- Departamento de Ginecologia e Obstetrícia (4 vagas): estar cursando ou irá 
cursar no próximo semestre;  
- Departamento de Pediatria e Puericultura (2 vagas): estar cursando Pediatria 
ou irá cursar no próximo semestre;  
- Departamento de Patologia e Medicina Laboratorial (2 vagas): estar 
cursando disciplina do Departamento de Patologia e Medicina Laboratorial ou irá 
cursar no próximo semestre;  
- Departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (2 vagas): estar 
cursando disciplina do Departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
ou irá cursar no próximo semestre;  
- Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal (2 vagas): estar cursando 
disciplina do Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal ou irá cursar no 
próximo semestre;  
- Departamento de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Plástica (1 vaga): 
estar cursando Ortopedia e Cirurgia Plástica ou irá cursar no próximo semestre;  
 
Dos critérios de seleção:  
 
Serão considerados aptos todos os alunos devidamente matriculados em 2017 
a partir do segundo ano de graduação na FMUFG, inscritos para o processo de 
seleção dentro do período determinado. Caso haja interesse maior que o número 
de vagas disponíveis, os critérios para seleção serão os dados fornecidos na 
Ficha de Inscrição referentes ao:  



1. Tempo e participação no Centro Acadêmico XXI de Abril (sendo que a 
preferência será crescente na ordem de membro, subchefe de departamento, 
chefe de departamento e diretoria), pois denota um maior nível de 
representatividade;  
2. Participação em outras atividades de representação estudantil;  

3. Participação em atividades pertinentes ao Órgão Colegiado concorrido (ligas, 
projetos de pesquisa e/ou extensão, etc.);  

4. Justificativa/ carta de motivação para ser RDOC.  
A seleção será feita pela Comissão de Seleção e homologada em reunião do 
Conselho Deliberativo do CAXXIA.  
 
Das inscrições: 
  
A ficha de inscrição será disponibilizada a todos pelo e-mail enviado pelo 
Departamento de Comunicação ou pode ser baixada no seguinte link: 
https://drive.google.com/open?id=0Bx8faq_C3AQiMkVPX0pkZWZZbjA 
 
A ficha de inscrição deverá ser gravada no modelo .pdf e titulado com o 
seu nome, seguido de –RDOC. Ex: JoãoSilva-RDOC 
 
As inscrições deverão ser entregues para algum coordenador do DEM (Débora 
Goerck ou Flávio Henrique, ambos da turma 62) no período de 23 de março até 
às 23:59 horas do dia 30 de março, ou respondida por e-mail 
dem.caxxia.med@gmail.com 
 
Ou, ainda, poderão ser entregues aos seguintes acadêmicos: 
Débora Goerck – Turma 62, contato: (62) 98249-2141; 
debora_goerk2004@yahoo.com.br 
Flávio Henrique – Turma 62, contato: (62) 98635-5906; flaviohrsmk@gmail.com  
O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição e anexar cópia do crachá da 
FMUFG ou do HCUFG.  
 
Dos resultados:  
 
Serão divulgados tão logo sejam homologados em reunião do Conselho 
Deliberativo do CAXXIA.  
Data limite da divulgação dos resultados: 05 de Abril de 2017.  
 
 
 
 

____________________________________ 
Débora Goerck 

Coordenadora DEM- CAXXIA 2017 

 
 

___________________________________________ 
Flávio Henrique Rodrigues da Silva 
Coordenador DEM- CAXXIA 2017 

https://drive.google.com/open?id=0Bx8faq_C3AQiMkVPX0pkZWZZbjA

