
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos dezenove dias do mês de agosto

de  2019  às  dez  horas  e  dez  minutos  iniciou-se  a  Centésima  Sexagésima  Sexta  Reunião

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

CCO/UFSJ na sala de reuniões da diretoria (105 A), com a presença dos professores Gustavo

Machado Rocha,  Eduardo Henrique de Matos Lima, Melina de Barros Pinheiro Ignácio e a

discente  Luiza  Teixeira  Lelis.  Os  professores  Júlio  Veloso  e  Michele  Pereira  justificaram

ausências. A reunião foi presidida pelo coordenador do curso Prof. Gustavo Machado Rocha

para cumprir a seguinte pauta: 1) Ad referendum Alexandre Carvalho Abud, IMFC preceptor

voluntário; 2) Aprovação do estágio extracurricular do aluno Marcos Barbosa Rodrigues

de  Moura  para  contagem  como  hora  complementar;  3)  Solicitação  da  aluna  Karina

Soares de Almeida – PAS Cardiologia; 4) Solicitação dos alunos Clara Gouveia Souza e

Luciano Fernandes de Oliveira Filho; 5) Solicitação do aluno Marcos Antônio Anacleto

Júnior – participação em Congresso; 6) Solicitação de trancamento especial da aluna

Helena  Barbosa  Ferraz  –  1º  período;  7)  Criar  Comissão  Atividade  Complementar;  8)

Solicitação  da  aluna  Fabíola  Villela;  Foram incluídos  mais  dois  pontos  de  pauta:  9)

Norma sobre o funcionamento de representante de turma; 10) Solicitação da aluna Laíse

Oliveira Resende, cursar IMFC – preceptor voluntário.   O professor Gustavo deu início à

reunião lendo os itens de pauta a todos os membros. O primeiro item a ser discutido foi o item

3, a aluna Karina alega que teve presenças nas aulas ministradas pelo professor Eduardo

Chula  de  PAS  I  na  qual  o  professor  a  reprovou.  Foram  enviados  e-mails  solicitando

esclarecimentos  do  professor,  entretanto  sem  qualquer  resposta  até  o  momento.  Será

reencaminhado outro e-mail  solicitando esclarecimentos e o professor será convocado para

uma reunião extraordinária para explicações. No item 4, a solicitação dos alunos se refere em

ocorrências na prova substitutiva da unidade curricular Fundamentos de Clínica III (2019/1);

Conforme explicação do aluno, houve algumas irregularidades e constrangimentos devido à

aplicação  da  prova  fora  do  ambiente  universitário,  aplicação  da  avaliação  fora  do  prazo

conforme reza a Norma 004/2018 do Colegiado, sala inapropriada e tempo de prova inviável.

Após discussão, os membros propuseram uma nova avaliação a esses alunos com urgência e

o professor Eduardo Chula também será convocado a prestar esclarecimentos. Prosseguindo a

reunião, foi discutido o item 6 sobre a solicitação de trancamento especial da aluna Helena

Barbosa Ferraz – 1º período. A aluna está de licença maternidade e precisa de autorização do

Colegiado por estar cursando o primeiro período. O Colegiado está favorável à solicitação da

aluna e será encaminhado à DICON para os devidos trâmites. No item 1, foi aprovado  ad

referendum o IMFC preceptor voluntário, Alexandre Carvalho Abud, o Colegiado está ciente e

de acordo. No item 2, o Colegiado avaliou à solicitação do aluno Marcos Barbosa referente à

aprovação  do  estágio  extracurricular  como  contagem  das  horas  complementares.  Serão

validadas 40 horas para o primeiro semestre e 40 horas para o segundo semestre. No item 5,

foi discutido à solicitação do aluno Marcos Anacleto. O Colegiado está de acordo, porém o
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aluno  deverá  discutir  escala  de  plantões  entre  colegas  e  professores.  Será  encaminhado

também um e-mail à Coordenadora do Internato de Ginecologia e Obstetrícia Lectícia Siqueira

para ciência. Já no item 7 o Colegiado nomeou dois professores para a comissão de contagem

de atividade complementar no 12º período. Os professores nomeados foram Melina e Gustavo

Rocha. Será solicitada portaria a essa comissão. No item 8, a solicitação da aluna Fabíola

Villela foi deferida. A aluna cursará Bases Biológicas da Prática Médica II no módulo RER e se

matriculará  nas  unidades  curriculares  do  3º  período.  Os itens  9  e  10 serão  discutidos  na

próxima reunião juntamente com o informe do aluno Terence Henrique. A reunião finalizou-se

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, 19 de agosto de dois mil e dezenove.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima

Profª. Melina de Barros Pinheiro Ignácio

Discente Luiza Teixeira Lelis
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