
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA 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 nove dias do mês de setembro de

2019  às  dez  horas  e  quinze  minutos  iniciou-se a  Centésima Sexagésima  Sétima 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  Eduardo

Henrique de Matos Lima, Melina de Barros Pinheiro Ignácio, Michele Conceição Pereira e a

discente  Luiza  Teixeira  Lelis.  Os  professores  Júlio  Veloso  e  Gustavo  Rocha  justificaram

ausências. A reunião foi presidida pela professora Melina Pinheiro  para cumprir a seguinte

pauta:  1)  Fluxo de comunicação entre coordenação/docentes do curso (memorando/e-

mails/watsapp); 2) Norma sobre o funcionamento de representante de turma (relatora:

profa. Melina Pinheiro; 3) Solicitação da aluna Laíse Oliveira Resende (IMFC preceptor

voluntário);  4)  Sanção  disciplinar  (Rafaela  Lourenço)  ;  5)  Solicitação  da  Atlética  de

Medicina  Alcateia/CCO/UFSJ;  6)  Solicitação  da  aluna  Thamyres  Figueredo  Silva

(participação em congresso); 7) Mobilidade acadêmica – Júlia Pardini Pimentel; Informe:

Decisões tomadas pelo GAD de CLM sobre a prova de UE III (2019/1).  A professora Melina

deu  início  à  reunião  lendo  os  itens  de  pauta  a  todos  os  membros  e  nos  informes  leu  o

documento enviado pelo GAD de Clínica Médica. Todos estiveram de acordo com as decisões

tomadas. O primeiro item a ser discutido foi o item 1 referente à dificuldade de comunicação

com os docentes. Foi proposto a criação de um grupo de watsapp, não substituindo as outras

vias de comunicação,  mas com o intuito  de viabilizar  a comunicação entre coordenação e

docentes  do  curso.  Nesse  grupo,  o  administrador  colocaria  os  nomes  dos  membros  do

Colegiado,  da  secretária  do  curso  e  do  docente  conforme  surgir  a  demanda.  Todos  os

membros estão de acordo com a proposta. No item 2, a professora Melina foi a parecerista da

Norma de representante de turma, leu alguns pontos relevantes na Norma e todos aprovaram.

A Norma será divulgada à comunidade acadêmica bem como publicada na página do curso. A

partir do primeiro semestre de 2020 será obrigatório seguir à Norma. Prosseguindo a reunião,

no item 3, a solicitação da aluna Laíse foi deferida. Todos os trâmites serão providenciados. No

item 4, após discussão do caso da aluna Rafaela Lourenço, os membros decidiram arquivar o

caso não havendo sanção disciplinar. No item 5, a discente Luíza leu o documento enviado

pela  Atlética.  Após discussão,  será  enviado  um e-mail  juntamente  com a lista  dos  alunos

participantes aos coordenadores de Internatos e professores envolvidos para conhecimento.

Caso houver alguma objeção será comunicado à Coordenação. O Colegiado está ciente da

situação.  No  item 6,  a  solicitação  da  aluna  Thamyres  foi  deferida  pelos  membros  e  será

comunicado ao coordenador do internato de cirurgia para conhecimento. Finalizando, no item

7, os membros indicaram o professor Gustavo para avaliar a solicitação da aluna Julia Pardini

Pimentel  referente  à  mobilidade  acadêmica. A  reunião  finalizou-se  às  11:45h.  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, 09 de setembro de dois mil e dezenove.
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Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima

Profa. Michele Conceição Pereira

Profª. Melina de Barros Pinheiro Ignácio

Discente Luiza Teixeira Lelis
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