
 ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dezoito dias do mês de setembro

de 2017 às dez horas e dez minutos iniciou-se a Centésima Quadragésima Oitava 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, Júlio César Veloso e do

discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso

Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação dos pré-requisitos

do curso, 2) Liberação de alunos do Internato para apresentação de trabalhos, 3) Indicação de

docente  para  compor  o  Núcleo  de  Desenvolvimento  Acadêmico  –  NDA,  4)  Proposta  de

Regulamentação de Encargos didáticos, 5) Processo de registro de indisciplina de docentes do

curso,  6)  Solicitação  da  aluna  Fernanda  Mota  Franco  referente  ao  aproveitamento  de

atividades complementares, 7) Solicitação do aluno Pedro Henrique Alves Cardoso: quebra de

pré-requisito  para  Gestão em Saúde (solicitou  também inscrição em um dos internatos  de

Pediatria ou Ginecologia),  8) Convocação dos professores Antônio Carlos e Eduardo Chula

(Oficina do NDE) e Denise Guimarães (esclarecimentos carga horária optativa Saúde Mental),

Informes:  1)  Notificação  de  falta  docentes,  2)  Afastamento  da  professora  Clareci  para

treinamento de atividades de pesquisa no exterior. A reunião iniciou-se com o item de pauta 1,

o professor Gustavo havia encaminhado aos membros a proposta para aprovação dos pré-

requisitos do curso. A proposta foi avaliada e aprovada pelos demais. Será encaminhado esse

documento juntamente com um memorando à DICON para os ajustes no próximo semestre.

No item 2, foi discutida a liberação dos alunos Carlos Alexandre de Oliveira Lopes e Enderson

Resende Brant das atividades do Internato de Trauma para apresentação de trabalho entre os

dias  02  e  06  de  outubro  de  2017.  A  liberação  dos  alunos  foi  aprovada  pelo  Colegiado.

Prosseguindo a reunião, no item 3, o professor Gustavo apresentou o memorando que nos  foi

enviado  solicitando  indicação  de  docente  para  compor  o  Núcleo  de  Desenvolvimento

Acadêmico – NDA. O Colegiado indicou o professor Eduardo Henrique de Matos Lima para

representar  o  Curso  de  Medicina.  No  item  8,  foram  feitas  convocações  aos  professores:

Antônio  Carlos  e  Eduardo  Chula.  O  professor  Antônio  Carlos  compareceu  à  reunião,  o

professor  Eduardo  Chula  justificou  sua  ausência,  mas  será  reconvocado  para  a  próxima

reunião.  O  motivo  da  convocação  foi  que  o  Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE),  realizou

oficinas com alunos de diversos períodos ao longo dos meses de junho e julho/2017 com o

objetivo de buscar melhorias para o curso e foram pontuadas algumas ocorrências referentes

aos  professores  mencionados.  Diante  da  exposição  dos  fatos,  o  professor  Antônio  Carlos

esclareceu os pontos levantados pelos alunos explicando o que ocorreu no último semestre

referente  às  atividades  de  PIESC  (atendimento)  na  Unidade  Básica  de  Saúde  CSU.  O

professor informou que havia uma dificuldade de manter atendimento nas sextas à tarde, seja

por falta de pacientes, seja por falta de agendamento por parte da equipe de saúde. Além

disso, informou que chegou faltar uma única vez por motivo de força maior (ficou preso em
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trânsito na estrada). O professor se comprometeu a cumprir a carga horária integral prevista

em  suas  atividades  de  PIESC,  informando  que  sempre  cumpriu  com  suas  obrigações

acadêmicas, sendo que essas dificuldades não estão mais ocorrendo no presente semestre

letivo. Em relação à professora Denise Guimarães sobre esclarecimentos da carga horária da

optativa “Saúde Mental, Ciência e Arte” o Colegiado recomenda que sejam feitos ajustes no

cronograma da disciplina de modo a cumprir a carga horária prevista no Plano de Ensino com

encargos  didáticos.  Para  o  próximo  semestre,  o  Colegiado  fará  uma  análise  prévia  dos

cronogramas das aulas, além do Plano de Ensino, para aprovação das disciplinas optativas. A

professora  será  comunicada  desses  ajustes.  No  item  4,  foi  discutido  a  proposta  de

Regulamentação de Encargos Didáticos, essa proposta será aprovada pelo CONEP e serão

feitos os ajustes necessários dos encargos didáticos dos professores após aprovação. O item

5, refere-se ao processo de registro de indisciplina de docentes do curso conforme Resolução

nº 016 (Alterações nas Avaliações de Estágio Probatório). A partir de agora às Coordenações

de curso irão prestar essa informação através do SIPAC, se há algum registro de indisciplina

do  docente  em  estágio  probatório.  Dando  prosseguimento,  discutiu-se  o  item  7  conforme

solicitado  pelo  aluno  Pedro  Henrique  Alves  Cardoso.  O  aluno  será  inscrito  na  Unidade

Curricular  Gestão  em Saúde  conforme analisado  pelos  membros,  mas  não  poderá  cursar

Internato de Pediatria ou Ginecologia junto com Cirurgia III, pois haverá conflitos de horários e

falta  de  pré-requisitos.  No  item  6,  a  solicitação  da  aluna  Fernanda  Mota  foi  analisada  e

discutida pelos membros e somente as atividades complementares desenvolvidas durante o

período em que estava cursando Medicina na Universidade Federal de Sergipe serão válidas e

contabilizadas.  Entretanto,  a  contagem  da  carga  horária  será  analisada  pela  Comissão

conforme os critérios da UFSJ. Passando para os informes: 1) Notificação de falta de docentes:

Será feito uma consulta à Câmara de Graduação e também a Direção do Campus para as

providências  necessárias  em relação  à falta  de docente.  2)  O Colegiado  está ciente  e  de

acordo sobre o afastamento da professora Clareci Cardoso para treinamento de atividades de

pesquisa no Exterior. A reunião deu-se por encerrada às 12:00h. 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,

18 de setembro de dois mil e dezessete.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Júlio César Veloso

Prof. Emerson Lopes Froede

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo

Profa. Michele Conceição Pereira

Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta
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