
ATA  DA  CENTÉSIMA  SEPTUAGÉSIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos vinte e cinco dias do mês de

novembro de 2019,  às dez horas e quinze minutos,  iniciou-se  a Centésima Septuagésima

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

Conceição Pereira e a discente Luiza Teixeira Lelis. O professor Júlio Veloso não compareceu

à reunião.  A reunião foi  presidida  pelo  Coordenador  Prof.  Gustavo Rocha para  cumprir  a

seguinte pauta:  1) Reformulação do Regimento Interno do Colegiado; 2) Aprovação da

criação  da  Liga  Acadêmica  de  Otorrinolaringologia  OTOLIGA  UFSJ;  foram  incluídos

pontos extras de pauta, a saber: 3) Carta ao Colegiado da Turma XVIII referente atrasos

recorrentes  do  prof.  Cirurgia  I;  4)  Calendário  de  reuniões  (2020/1);  5)  Calendário  de

desenvolvimento  docente  2020  enviado  pelo  NDA;  6)  Solicitação  da  aluna  Thaís  A.

Soares em realizar IMFC em Blumenau S/C; 7) Solicitação de  Tratamento Especial das

alunas Maria  Eduarda S.  Cardoso e Raíssa Prado Rodrigues;  8)  Pareceres do CLAM

sobre a  criação das  Ligas:  Pneumologia  e  Liga Acadêmica  de Doação de Órgãos e

Tecidos para Transplantes, doravante LADOTT;  O professor Gustavo deu início à reunião

lendo os  itens de pauta a  todos os membros e no item 1 a  proposta da reformulação do

Regimento Interno foi apresentada e aprovada pelos membros. O regimento será encaminhado

para instâncias superiores para apreciação e aprovação. No item 2, foi aprovada a criação da

Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia conforme retificação do documento solicitado, além da

inclusão  da  professora  Andressa  Zanúncio  como  colaboradora  da  liga.  No  item  4,  foram

definidas as datas do calendário de reuniões do Colegiado para o próximo semestre (2020/1).

Ficaram definidas as seguintes datas: 04/02, 11/03, 01/04, 06/05, 03/06 e 01/07/2020, sempre

às dez horas. Dando prosseguimento, no item 3, foi discutido à carta enviada pela turma XVIII

que se refere aos atrasos recorrentes do professor de Cirurgia I. O professor foi consultado e

enviou mensagem com esclarecimentos dos fatos e justificativas, informando que não houve

prejuízo para alunos ou pacientes. Será enviado comunicado ao GAD de Cirurgia para que

tomem as providências necessárias para que essas situações não se repitam. No item 5, foi

discutido o e-mail enviado pelo NDA referente ao calendário de desenvolvimento docente 2020,

com solicitação de sugestões de temas e datas. Os membros sugeriram os treinamentos sejam

realizados antes de começar o semestre letivo,  abordando os seguintes temas: a)  Relação

aluno-professor;  b)  Saúde  mental  dos  docentes  e  c)  Saúde  mental  dos  discentes. Será

encaminhada ao NDA a proposta elaborada. No item 6, o professor Gustavo leu a solicitação

da aluna Thaís A. Soares em realizar o Internato de Medicina de Família e Comunidade em

Blumenau, SC. Até o momento, a aluna não enviou a documentação necessária para que o

Colegiado avalie e encaminhe ao CONEP. A aluna será informada para que providencie os

documentos para avaliação. Com a documentação necessária, o Colegiado poderá aprovar a

solicitação da aluna. No item 7, foram discutidas as solicitações de tratamento especial das
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alunas Maria Eduarda Cardoso e Raissa Prado.  As solicitações foram indeferidas,  pois  os

documentos  apresentados  não  permitem  avaliar  se  as  alunas  apresentam  condições

intelectuais  e  emocionais  necessárias  para  o  prosseguimento  das  atividades  escolares  à

distância, conforme Resolução CONEP 012/2018 – Seção X. O Colegiado sugeriu que fosse

tentado  trancamento  especial  pela  aluna  Maria  Eduarda  Cardoso.  No  item  8,  recebemos

pareceres do CLAM sobre a criação das Ligas de Pneumologia e  Liga de Doação de Órgãos e

Tecidos  para  Transplantes  (LADOTT).  No  primeiro  parecer,  a  Liga  Pneumologia  não

encaminhou  a  documentação  necessária,  ficando  pendente  para  a  próxima  reunião.  No

segundo parecer, após avaliação dos membros e com base na Norma das Ligas 001/2019:

“Artigo X, item V - Campos de Prática: a proposta inicial deverá conter a indicação de pelo

menos uma  entidade de supervisão e orientação para  a realização de atividade de cunho

prático relacionada ao exercício médico profissional”, o pedido de criação da LADOTT não foi

aprovado neste momento, e será reavaliado após os proponentes enviarem essas informações

(local, campo de prática, qual atividade que será realizada. A reunião finalizou-se às 12h05min.

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, 25 de novembro de dois mil e dezenove.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima

Profa. Michele Conceição Pereira

Profª. Melina de Barros Pinheiro Ignácio

Discente Luiza Teixeira Lelis
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