
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos três dias do mês de abril de 2017 às 3 

dez horas iniciou-se a Centésima Quadragésima Terceira Reunião Ordinária do Colegiado do 4 

Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a presença dos 5 

Professores Gustavo Machado Rocha, Júlio César Veloso, Emerson Lopes Froede, Michele 6 

Conceição Pereira, Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo e do discente Marcos Paulo da Cruz 7 

Pimenta.  A reunião foi presidida pelo Coordenador do curso Prof. Gustavo Machado Rocha para 8 

cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação ad referendum dos processos solicitando equivalência e 9 

aproveitamento de unidades curriculares dos seguintes alunos: Bruno Fernandes de Moura 10 

Pires, Laíse Oliveira Resende, Ana Cláudia Moreira Carvalho, Paula Fontes Lelis, Ana Karolyna 11 

Rodrigues Cunha, Carolline Rodrigues Menezes, Emanuel Henrique Barros Dornelas, Rainara 12 

Levandoski do Nascimento, Laissa Vieira Tavares, Ivano Gomes Brandão, Daniela Carvalho 13 

Siqueira, Priscila Cristian do Amaral e Fernanda Mota Franco; 2) Solicitações dos alunos: 14 

Franciele Santana (relator Prof. Emerson), Adam Nascimento Silva, Daniel Luiz Laudares (3ª 15 

etapa da inscrição periódica, quebra de pré-requisitos), Gabriel Keven Gontijo Gonçalves 16 

(Farmácia), Fernanda Mota Franco (quebra de pré-requisitos); 3) Artigo 5º da resolução 17 

013/2015 CONEP: deliberação de solicitação de equivalência, 4) Quebra de pré-requisitos 18 

(Posição do Colegiado); 5) Estabelecimento de critérios de desempate na seleção de monitoria 19 

(solicitação do prof. Júlio Veloso); 6) Aprovação do Estatuto da Liga Acadêmica de Cirurgia da 20 

UFSJ; 7) Memorando Diretoria: Vagas ociosas no Curso de Medicina do CCO. Inclusão de itens 21 

de pauta (8,9): 8) Solicitações dos alunos: Magna Carolina e Mateus Lopes de Faria, 9) 22 

Solicitação do aluno Matheus Oliveira Rocha (Remarcação de aulas).  A reunião iniciou com o 23 

item de pauta 1, o professor Gustavo apresentou os requerimentos dos respectivos alunos 24 

citados, explicando das dificuldades apresentadas no preenchimento dos requerimentos, e leu a   25 

Norma novamente  que reza o prazo de 6 meses em que o discente uma única vez, solicita para 26 

cada unidade curricular cursada, equivalência interna, equivalência externa e/ou aproveitamento 27 

de estudos. O professor Gustavo sugeriu para o próximo semestre uma reunião com os alunos 28 

de transferência externa orientando-os como preencher, apresentando a Norma e também uma 29 

reunião com os membros do Colegiado para deliberação dos pedidos. Passando para o item 3, 30 

ficou acordado que se houver alguma dúvida referente às solicitações, encaminhar ao Colegiado 31 

para deliberar, caso contrário, a deliberação é feita diretamente pelo Coordenador conforme o 32 

parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução 013/2015. Foi discutido em seguida o item de pauta 8, 33 

referente às solicitações dos alunos Mateus Lopes de Faria e Magna Carolina, o professor 34 

Gustavo leu as solicitações dos referidos alunos e após discussão ficou acordado que 35 

excepcionalmente este semestre os alunos poderão solicitar a dispensa de horas como 36 

optativas. Será elaborado um e-mail para divulgação geral com as devidas orientações. Voltando 37 

para o item 2, foram discutidas as solicitações dos alunos. Na solicitação da aluna Franciele, o 38 

professor Emerson Froede, foi o relator, e apresentou a conclusão indeferindo o pedido e o 39 

Colegiado aprovou seu indeferimento. Nos casos solicitados para quebra de pré-requisitos o 40 



Colegiado indeferiu todos. Já a situação do aluno Gabriel Keven, aluno inscrito no curso de 41 

Farmácia e deseja cursar uma unidade curricular (PIESC I) no curso de Medicina, a decisão foi 42 

de encaminhar um memorando à DICON para nos orientar se há alguma normatização para 43 

essa situação, porém o Colegiado indeferiu sua solicitação. No item 4, conforme já discutido em 44 

reunião, a posição do Colegiado referente às solicitações de quebra de pré-requisitos foi negada. 45 

Prosseguindo a reunião, no item 5, o professor Júlio Veloso, solicitou um estabelecimento para 46 

critérios de desempate referente à seleção de monitoria, após discussão, ficou decidido 47 

acrescentar um parágrafo no edital de monitoria que o critério de desempate será por CR do 48 

aluno. No item 6, o CA encaminhou para aprovação o Estatuto da Liga Acadêmica de Cirurgia, 49 

porém, o CA irá encaminhar uma proposta ao Colegiado para aprovar uma Norma que 50 

regulamenta a Liga. O professor Júlio Veloso irá analisar o Estatuto apresentado da Liga 51 

Acadêmica de Cirurgia. No item 7, foi enviado pela Direção do Campus, um memorando 52 

referente a vagas ociosas no Curso de Medicina, após discussão ficou acordado em abrir um 53 

edital com 10 (dez) vagas por semestre para abertura de novas vagas para transferências, 54 

sendo de Medicina para Medicina. Finalizando o item de pauta 9, a solicitação do aluno Matheus 55 

Rocha foi apresentada e a resposta para essa solicitação é que a planilha publicada na página 56 

do curso tem que ser cumprida e é de responsabilidade do docente o horário e conteúdo 57 

estabelecido na planilha. Caso, aconteça do não cumprimento sem aviso prévio, é dever do 58 

aluno ir à Coordenação para a devida notificação e providências cabíveis.  A reunião encerrou-59 

se às 12h25min. Nada mais havendo a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, 60 

secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada 61 

por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, três de abril  de dois mil e dezessete. 62 
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