
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO

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

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

2019, às dez horas, iniciou-se a Centésima Sexagésima Nona Reunião Ordinária do Colegiado

do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ no gabinete 12, 3º

andar,  Bloco  D,  com a  presença  dos  professores  Gustavo  Machado  Rocha,  Julio  Veloso,

Eduardo  Henrique  de  Matos  Lima,  Melina  de  Barros  Pinheiro  Ignácio,  Michele  Conceição

Pereira e  a  discente Luiza  Teixeira Lelis.   A  reunião foi  presidida  pelo  Coordenador  Prof.

Gustavo Rocha  para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação do horário 2020/1; 2) Plano de

Ação do Coordenador de Curso ( relator: Prof. Júlio Veloso); 3) Indicação de membro do

Colegiado para participar da reunião da Congregação UFSJ (14/11/19); 4) Reformulação

do Regimento Interno do Colegiado ( relatora: Profa. Michele); 5) Aprovação da criação

da Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia OTOLIGA UFSJ; 6) Emissão de certificado

LAMFaC;  7)  Solicitação  de  dispensa  para  participação  em  Congresso  (aluna  Raquel

Laguardia);  8)  Indicação  para  comissão  de  Estágio  Probatório  –  Prof.  Hygor  Kleber

Cabral Silva; 9) Solicitação de aprovação de  oferecimento de optativa (Profa. Angelita)

10) Solicitação de aprovação de optativa (Profa. Cristiane Tilleli); Informes: 1- Solicitação

do aluno Theophilo de Paiva Caldas Neto (Atividades do Internato). O professor Gustavo

deu início à reunião lendo os itens de pauta a todos os membros e no item 1 foi apresentado a

grade horária do próximo semestre (2020/1) para aprovação. Não houve nenhuma alteração

conforme  consulta  feita  aos  professores  coordenadores  das  unidades  curriculares.  Será

encaminhado um memorando à Câmara de Graduação para conhecimento.  Foi discutido o

item 3 para indicar um membro do Colegiado a participar da reunião da Congregação na Sede

no dia 14/11, sendo que o professor Eduardo Lima manifestou interesse e será indicado. No

item 4, a professora Michele apresentou aos demais membros o Regimento do Colegiado a

sugestão de regulamentação da participação de membros externos nas reuniões do Colegiado.

A proposta é que pessoas externas poderão participar das reuniões na fase de discussão dos

assuntos  afins,  mas  deverão  deixar  o  recinto  para  que  seja  feita  discussão  final  votação

somente com a presença dos membros do Colegiado. Essa questão será avaliada por todos os

membros para adequar ou ampliar o Regimento e será pautada na próxima reunião. No item 5,

foram apresentados os documentos para criação da Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia

(OTOLIGA/UFSJ).  Os  documentos  enviados  estão  corretos,  porém  foi  sugerido  ao

representante da Liga que retificasse o documento onde se fala que a professora Luciana

Menezes é professora de Otorrinolaringologia, na medida em que formalmente ela é professora

de Cirurgia.  Também foi  sugerido que seja feito  um convite formal  à professora Andressa

Zanúncio, que de fato é a professora de Otorrinolaringologia, para ser colaboradora da Liga.

Dessa  forma, os  documentos  deverão  ser  novamente  encaminhados  para  avaliação  e

aprovação pelo Colegiado. No item 6, foi discutido o e-mail enviado referente à emissão de

certificado  de  ex-ligante  da  LAMFaC,  que  questionava  se  era  possível  emitir  certificado

correspondente a um período inferior a um ano. Após analisar o estatuto, ficou decidido que,
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considerando que o aluno teve frequência por um período de um ano e seis meses, é direito

dele obter um certificado único de um ano e seis meses ou um certificado de 6 meses já que

ele possui um certificado de um ano, conforme mencionado no e-mail. Prosseguindo a reunião,

no item 7, o professor Gustavo apresentou a solicitação da aluna Raquel LaGuardia referente à

liberação das atividades no Internato de Cirurgia para participação de um Congresso Científico.

O Colegiado avaliou e aprovou a solicitação da aluna. Será enviado um e-mail ao Coordenador

do Internato para ciência. No item 8, foi indicado a professora Melina de Barros Pinheiro Inácio

para comissão de estágio probatório do professor Hygor Kleber Cabral Silva. Nos itens 9 e 10

foram aprovadas  as  solicitações  das  professoras  Cristiane  Tilleli  e  Angelita  em ofertar  as

disciplinas optativas para o próximo semestre (2020/1). Finalizando a reunião, no item 2, o

professor Júlio  Veloso leu o parecer aos demais membros referente ao Plano de Ação de

Coordenador de Curso. O documento foi aprovado pelo relator em sua íntegra sem ressalvas.

Todos os membros estão de acordo. O documento será publicado na página do Curso para

conhecimento da comunidade acadêmica. Nos informes, a solicitação do aluno Theophilo de

Paiva  Caldas  Neto  foi  retirada pelo  próprio  aluno,  que informou que conseguiu  resolver  a

situação.  A  reunião finalizou-se  às  11h50min.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu  Junivânia

Aparecida dos Santos Lacerda, secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de

lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 11 de novembro

de dois mil e dezenove.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima

Prof. Júlio César Veloso

Profa. Michele Conceição Pereira

Profª. Melina de Barros Pinheiro Ignácio

Discente Luiza Teixeira Lelis
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