
 ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO

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

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e sete dias do mês de março de 2018 às oito

horas  e  dez  minutos  iniciou-se  a  Décima Quinta  Reunião  Extraordinária  do Colegiado  do

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

professores  Gustavo  Machado  Rocha,  Michele  Pereira,  Marcelo  Gonzaga  e  do  discente

Marcos  Paulo  da  Cruz  Pimenta.  O  professor  Júlio  Veloso  não  compareceu  à  reunião.  A

reunião foi  presidida pelo  Coordenador  Professor  Gustavo Rocha para cumprir  a  seguinte

pauta: 1) Esclarecimentos das Oficinas NDE. Para esse item de pauta foram convocados os

professores  Marcos  Antônio  Garcia  Magalhães,  Roberta  de  Alvarenga  Batista,  Rufino  de

Freitas Silva e Clarissa Chaltein  Almeida Gontijo  para discutir  algumas questões relatadas

pelos alunos nessa oficina. O professor Rufino justificou sua ausência. O professor Gustavo

iniciou a reunião com a presença do professor convocado Marcos Antônio Garcia Magalhães,

contextualizando os pontos levantados pelas oficinas do NDE. No caso do professor Marcos,

as  aulas  práticas  estão  sendo  dadas  com  apenas  uma  subturma  (todos  os  alunos)  e  o

professor dá aula no PIESC IV no mesmo horário da UE I (sai mais cedo do PIESC e chega

atrasado na UE), foram levantados também referente aos critérios de avaliação que não estão

muito claros. Após discussões, foi sugerido ao professor dar um feedback após prova e seguir

o plano de ensino, sugeriu também mudar o horário ou o dia do PIESC IV. O Professor Marcos

achou melhor começar as aulas de UE a partir das 17:05h e para o próximo semestre (2018/2)

ajustar seu horário. O professor Gustavo irá consultar os professores das Bases Biológicas

para uma possível mudança de horário com o professor Marcos Antônio na Unidade Curricular

Urgência  e  Emergência.  Prosseguindo  a  reunião,  foi  convocada  a  professora  Roberta

Alvarenga para os devidos esclarecimentos feitos pelos alunos:1) Remarcação de aula,  2)

Redução da carga horária prevista nas aulas, 3) Didática, situações que vêm se repetindo. A

professora relatou das suas limitações devido ao pouco tempo que chegou ao Campus, e se

propôs a adequar para a melhoria do ensino cumprindo a carga horária prevista. Os membros

sugeriram que em suas aulas práticas,  uma opção seria solicitar  um monitor  (ver  com os

responsáveis do laboratório de habilidades opções de simulação), outra sugestão foi distribuir

casos clínicos além da aula teórica e se a professora achar que a carga horária está excessiva

para determinado tema fazer uma solicitação ao NDE para avaliação. Finalizando o assunto, a

professora Roberta está ciente das ocorrências e fará as mudanças necessárias. O professor

Rufino juntamente com a Coordenadora do Internato de Clínica Médica professora Clarissa

também foram convocados, porém o professor Rufino justificou sua ausência e a professora

Clarissa compareceu à reunião dando os devidos esclarecimentos. O professor Gustavo leu a

justificativa de ausência do professor Rufino para ciência e avaliação dos membros e ficou

decidido  reconvocá-lo  para  uma  reunião  extraordinária  que  ficou  agendada  para  o  dia

03/05/2018 para esclarecer os fatos levantados pelos alunos. Dando seguimento na reunião,

foram discutidos questões técnicas e éticas relacionadas ao professor Rufino que atualmente é

preceptor do Hospital São João de Deus. Uma das questões discutidas foi a entrega de senha
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do preceptor aos alunos para prescrição. Não é permitido em nenhuma hipótese passar senha

ao aluno. A Coordenadora do Internato em Clínica, professora Clarissa, se dispôs a ter uma

conversa com o professor  Rufino  para esclarecimentos  do que vem ocorrendo.  A reunião

encerrou-se  às  11:00h. Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu  Junivânia  Aparecida  dos  Santos

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

demais presentes. Divinópolis, vinte e sete  de março de dois mil e dezoito.

        Prof. Gustavo Machado Rocha

        Profª. Michele Conceição Pereira

     Prof.  Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo

     Discente  Marcos Paulo da Cruz Pimenta
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