
 ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e um dias do mês de agosto

de 2017 às dez horas e cinco minutos iniciou-se a Centésima Quadragésima Sétima Reunião

Ordinária  do  Colegiado  do  Curso  de  Medicina  do  Campus  Centro-Oeste  Dona  Lindu  -

CCO/UFSJ, com a presença dos Professores Gustavo Machado Rocha, Marcelo Gonzaga de

Freitas Araújo, Michele Conceição Pereira, Emerson Lopes Froede, e dos discentes Marcos

Paulo  da  Cruz  Pimenta  e  Pedro  Henrique  Alves  Cardoso.  O  professor  Júlio  Veloso  não

compareceu à reunião (enviou justificativa informando estar em aula). A reunião foi presidida

pelo Coordenador do curso Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1)

Agendamento  das  reuniões  do Colegiado  para  o  2º  semestre  de 2017;  2)  Aprovação das

alterações nos pré-requisitos do Projeto Pedagógico do Curso (NDE); 3) Solicitação da Profa.

Denise Guimarães – inclusão de pré-requisito para MC III; 4) Aprovação do Estatuto da “Liga

de  Genética”;  5)  Aprovação  de  ambulatório  de  Dermatologia  como  carga  horária

complementar; 6) Carta dos alunos do PIC III (subturma D) referente à troca de Orientador; 7)

Orientação do PIC (subturma D – PIC VII) – avaliação de troca de orientador (solicitação do

Prof. João Marcos); 8) Solicitações dos alunos Júlio de Oliveira Portes, Pedro Henrique Alves

Cardoso,  Adam  Nascimento  Silva  e  Marcos  Fernandes  de  Azevedo;  9)  Indicações  e

adequações do Regimento dos Grupos de Atuação Docente conforme documentos enviados;

10) Formação de Liga Acadêmica – Medicina de Família e Comunidade; Informes: - Aprovação

ad referendum afastamento da Profa.  Ana Paula Souto Melo;  -  Resposta do José Roberto

referente ao abono de faltas no processo de transferência externa;  -  Resposta da PROEN

referente ao caso da aluna Rayane.  A reunião deu início com o item de pauta 1, o professor

Gustavo apresentou o calendário das próximas reuniões do Colegiado. Ficaram definidas as

seguintes  datas:  18/09,16/10,13/11  e  11/12  no  horário  de  10h.  No  item  4,  foi  avaliado  o

Estatuto da “Liga de Genética” e o parecer do Colegiado foi favorável à criação da Liga. A

Coordenação irá emitir um memorando certificando a aprovação. Prosseguindo a reunião, no

item 8,  o professor Gustavo leu a solicitação do aluno Marcos Fernandes de Azevedo aos

demais  membros.  O  aluno  se  manifestou  e  apresentou  seus  argumentos  referentes  à

solicitação quanto à quebra de pré-requisitos de BBPMIII e a liberação para cursar BBPM I em

Regime Especial (RER). A situação do aluno foi discutida entre os membros e de acordo com a

Norma 002, de 11 de outubro de 2016, reza que haverá RER apenas em unidades curriculares

exclusivamente teóricas do curso.  Dessa forma, a solicitação para fazer RER em BBPMI  foi

indeferida por não ser uma unidade curricular exclusivamente teórica. Quanto à quebra de pré-

requisito em BBPMIII, a solicitação do aluno também foi negada, pois o aluno foi reprovado em

BBPMI, tendo que cursar novamente a unidade curricular para regularizar sua situação. Dando

prosseguimento,  no  item  7,  os  alunos  do  subgrupo  D  do  PIC  VII  estiveram  presentes  e

relataram diversas dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do projeto de pesquisa devido

a difícil relação entre Orientadora e Orientandos e expuseram motivos pelos quais têm intensão

de realizar a troca de orientador. Foram discutidos aspectos éticos envolvidos em autoria e
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responsabilidades de autoria assim como aspectos didáticos, por se tratar de uma Unidade

Curricular  obrigatória  do curso.  Após  ouvir  o  relato  dos alunos,  o  Colegiado  sugeriu  duas

opções aos alunos; 1) mudança de subgrupo (cada aluno será transferido para outro grupo do

PIC VII) ou 2) manter o grupo sob a mesma orientação (considerando que os próprios alunos

sinalizaram que a Orientadora teve uma atitude mais técnica e profissional no último encontro

que  tiveram).  Assim,  os  alunos  ficaram  de  discutir  o  assunto  entre  eles  e  comunicar  à

Coordenação sobre a decisão a ser tomada, para que posteriormente a Orientadora possa ser

ouvida no Colegiado. Adicionalmente, foi informado sobre a criação de um horário específico

para o PIC VI  e VII,  às sextas-feiras,  para garantir  um momento semanal  de encontro de

orientação para os alunos que estão em Internato. A reunião deu-se por encerrada às 13:00h

devido ao avançar da hora e à redução do quórum. Ficou agendada uma reunião extraordinária

para o dia 04/09/2017 às 10:00h para tratar dos itens que não foram discutidos nessa reunião.

Nada mais havendo a tratar,  eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, secretária dessa

reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos

demais presentes. Divinópolis, 21 de agosto de dois mil e dezessete.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Emerson Lopes Froede

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo

Profa. Michele Conceição Pereira

Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta
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