
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA 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 dezesseis dias do 

mês de julho de 2020, às 10h00min, iniciou-se a Centésima Septuagésima Sexta Reunião 

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

CCO/UFSJ pela plataforma Google Meet, com a presença dos professores Gustavo 

Machado Rocha, Eduardo Henrique de Matos Lima, Michele Conceição Pereira, Melina 

de Barros Pinheiro Ignácio, Álisson Oliveira dos Santos e a discente Luiza Teixeira Lelis. 

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

seguinte pauta: 1) Solicitação de redução de carga horária do Internato – Turma XIV; 

2) Recurso sobre solicitação de quebra de pré-requisito de BPPMIII (Relator Prof. 

Eduardo Lima); 3) Calendário das próximas reuniões de Colegiado; 4) Diretrizes e 

estratégias para retomada das aulas; 5) Reformulação da Composição do Núcleo 

Docente Estruturante dos Cursos de Graduação; 6) Solicitação da aluna Lidiane de 

Oliveira Resende Pinheiro referente à preceptoria voluntária do IMFC; O professor 

Gustavo deu início à reunião lendo os itens de pauta a todos os membros. No item 1, foi 

discutido o documento enviado pela turma XIV com a seguinte proposta: 1 – “Que os 

internatos da nossa turma que foram interrompidos no dia 18/03/20, sejam encerrados 

com dispensa do cumprimento do restante da carga horária prática e concluídos antes do 

retorno das atividades presenciais”, 2- “ Que os internatos de Pediatria, Ginecologia e 

Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade e Trauma sejam planejados, no que diz 

respeito a nossa turma, para que tenham 75% da duração inicial prevista”. Diante do 

exposto, o Colegiado está ciente e de acordo com a proposta de número 1, porém a 

proposta de número 2 deverá ser discutida no momento que tiver o calendário previsto. 

No atual momento, formalmente, o MEC não autoriza redução de carga horária.  Esse 

assunto voltará a ser discutido quando tiver o calendário acadêmico. Prosseguindo a 

reunião, no item 2 o professor Gustavo contextualizou a solicitação de quebra de pré-

requisito em BPPM III da aluna Isabela Cristina Nunes e Sá, que foi indeferida 

anteriormente. Porém a aluna entrou com uma nova solicitação de quebra de pré-

requisitos para cursar BPPMIII no atual semestre, considerando a possibilidade de 

acompanhar a UC de forma remota. O professor Eduardo Lima quem foi o relator dessa 

solicitação, e junto com os demais membros decidiram manter o ponto de pauta para 



rediscutir na próxima reunião no intuito de aguardar uma resposta da Instituição sobre a 

retomada emergencial do ensino remoto. No item 3, ficou decidido que a próxima reunião 

ordinária do Colegiado será dia 05 de agosto de 2020 às 09h. No item 4, foi discutido 

pelos membros as diretrizes e estratégias para retomada das aulas de forma remota e 

adaptada. A discussão das diretrizes foi realizada pelos GAD’s e demais envolvidos, e o 

professor Gustavo respondeu ao questionário da PROEN com as discussões levantadas. 

Para avançar na discussão de Unidades Curriculares e organização dos Planos de Ensino 

nos períodos emergenciais propostos, o Colegiado deverá aguardar as Normativas do 

CONEP para o ensino remoto. A grande dúvida é se haverá possibilidade de ocorrer 

atividades letivas práticas presenciais em laboratórios de ensino e na rede de saúde. Foi 

discutido entre os membros o item de pauta 5, sobre a ampliação do número de cadeiras 

do Núcleo Docente Estruturante contemplando todos os GAD’s. Os membros são 

favoráveis à ampliação de forma a diversificar os membros de outras áreas. Dessa forma, 

a Coordenação irá responder à consulta da Câmara de Graduação, sugerindo o aumento 

de mais uma vaga docente e abrir uma vaga para discente no NDE. Finalizando a 

reunião, foi aprovado por todos os membros a solicitação da aluna Lidiane de Oliveira 

Resende Pinheiro para cursar o Internato de Medicina de Família e Comunidade com 

anuência do Coordenador do Internato, professor Guilherme Barcelos, como preceptoria 

voluntária no município de Carmo do Cajuru. Os trâmites desse processo serão 

encaminhados ao CONEP para aprovação.   A reunião finalizou-se às 12h00min. 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, 16 de julho de dois mil e vinte. 
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