
ATA  DA  CENTÉSIMA  QUINQUAGÉSIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos treze dias do mês de novembro de

2017 às dez horas e dez minutos iniciou-se a Centésima Quinquagésima Reunião Ordinária do

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

presença  dos  Professores  Gustavo  Machado  Rocha,  Emerson  Lopes  Froede,  Marcelo

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

Pimenta. O professor Júlio César Veloso não compareceu à reunião. A reunião foi presidida

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

Ad referendum – aprovação preceptores voluntários (IMFC), 2) Aprovação da Regulamentação

das Ligas, 3) Inclusão de Cirurgia III como pré-requisito dos Internatos, 4) Proposta de criação

de ambulatório de Medicina Tropical, 5) Regime Especial de Estudos – Conduta em PIESC,

PAS,  PIC  e  outras  UC  práticas,   6)  Programação  Semana  de  Acolhimento  2018/1,  7)

Convocação do Prof. Eduardo Chula; 8) Solicitação do professor Marcelo Gonzaga referente a

lançamento de falta, 9) Autorização – Gravação de aula, 10) Solicitação dos alunos: Juliana M.

Maia e Gustavo Nogueira. Informes: 1) Aprovação do horário 2018/1, 2) Internato Rural (IMFC)

em Rondônia: Victor Jácome S. Martins e Gustavo Vinícius Alves. A reunião iniciou-se com o

item de pauta 1, o professor Gustavo apresentou aos membros que, para o aluno realizar o

Internato  de  Medicina  de  Família  e  Comunidade  (fora  de  Divinópolis),  precisará  do

acompanhamento de preceptores voluntários nas atividades dos alunos, sendo assim o aluno

já  entra com a documentação necessária  ao Setor  de Estágios  (SEACES)  com o aval  do

Coordenador do Internato e juntamente com a Coordenação fará os trâmites para a aprovação.

A aprovação dos preceptores voluntários (IMFC) foi aprovada  ad referendum.  No item 7, foi

feita  a  convocação  do  professor  Eduardo  Chula,  o  professor  compareceu  à  reunião  para

justificar as ocorrências e como o professor Gustavo já havia explicado, no semestre passado,

foram  realizadas  as  oficinas  do  NDE  e  foram  levantadas  algumas  questões  de  diversos

assuntos.  Enfim,  o  caso  do  professor  Eduardo  Chula,  foi  sobre  a  pontuação  da  atividade

avaliativa que já foi retificada, o professor ficou de atualizar o plano de ensino também e foi

questionado sobre o cancelamento de suas aulas sobrecarregando a carga horária dos alunos

com  as  reposições.  O  professor  disse  que  a  carga  horária,  nesse  semestre,  está  sendo

cumprida, e sua optativa está sendo ministrada toda terça-feira à tarde (de 15 em 15 dias). Foi

discutido entre os membros o item de pauta 5, que fala sobre o Regime Especial de Estudos. O

professor Gustavo leu as diretrizes (Normas Acadêmicas e Documento da Dicon) referente aos

critérios do Regime Especial.  Após discussão das Normas e critérios para a aprovação do

Regime Especial de Estudos, o Colegiado avaliou os dois pedidos das alunas que solicitaram

Regime Especial (Ana Claudia Moreira Carvalho e Thais Almeida Soares), no caso das alunas,

o  pedido  de  renovação  de  Regime  Especial  foi  indeferido,  levando  em  consideração  a

dificuldade de continuidade de aproveitamento escolar em virtude das situações apresentadas.

O indeferimento vale para a solicitação de uma forma geral, considerando todas as unidades

curriculares.  Contudo,  as  próximas  solicitações  de  Regime  Especial  serão  avaliadas  pelo
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Colegiado, tendo autonomia respaldado pela lei, se haverá condições de progressão ou não.

Passando para o item 2, foi aprovado a regulamentação das Ligas. Ficou definido que o C.A.

irá encaminhar um relatório anual de todas as Ligas e fazer uma planilha para controle com

data de início das atividades, presidente e professor responsável. No item 3, será solicitado à

Dicon a inclusão dos pre-requisitos de Cirurgia III e FC IV para os Internatos, exceto Internato

Saúde Mental, Medicina de Família e Comunidade e Internato de Trauma que manterão os pré-

requisitos como estão. Os membros do Colegiado aprovaram. Dando prosseguimento, no item

4, a proposta de criação de ambulatório de Medicina Tropical foi apresentada pelo professor

Gustavo que tem intenção de oferecer como disciplina optativa para os alunos do 8º período.

Essa proposta ainda está em andamento e será avaliada na próxima reunião juntamente com o

plano de ensino e cronograma da disciplina. Foi discutido no item 6, a semana de acolhimento

do curso de Medicina que será do dia 19/02/ 2018 a 23/02/2018. O C.A. juntamente com a

Coordenação  irá  fazer  a  programação  que  depois  de  confeccionada  será  apresentada  ao

Colegiado para aprovação. No item 8, o professor Marcelo Gonzaga fez suas colocações sobre

reclamação de aluno em relação a lançamento de falta. O Colegiado está ciente do ocorrido e

não há nada que desabone a conduta do professor. No item 9, foi solicitado pela psicóloga

Maria Tereza Naves Agrello (UFSJ) autorização para que a aluna Carla Carolina Alves Lopes,

do 1º período do curso de Medicina possa gravar todas as aulas de todos os professores, visto

que, a mesma apresenta elevado grau de perda auditiva. O Colegiado está de acordo, mas a

aluna terá de solicitar aos professores, pois é autonomia de cada professor a permissão. O

professor Gustavo irá passar essa informação à psicóloga para ciência. Finalizando com o item

10, as solicitações dos alunos Juliana M. Maia e Gustavo Nogueira não foram atendidas, visto

que, houve mudanças de horário do 8º período para o próximo semestre, todas as turmas de

PIESC’s serão às segundas-feiras (manhã e tarde) e não há como cursar UE II e PIESC VIII

simultaneamente. Passando para os informes: 1) A grade horária para o próximo semestre foi

aprovada,  fazendo  o  ajuste  do  horário  do  PIESC  e  PAS.  2)  O  Colegiado  está  ciente  da

realização  do  Internato  de  Medicina  de  Família  e  Comunidade  em  Rondônia  que  serão

realizados pelos alunos Victor Jácome Soares Martins e Gustavo Vinicius Alves. 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,  13  de  novembro  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

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77


