
ATA  DA  CENTÉSIMA  OCTAGÉSIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos oito dias do mês de outubro

de  2020,  às  13h06min,  iniciou-se  a  Centésima  Octagésima  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,

Hygor Kleber Cabral Silva,  Dênia Alves de Azevedo, Maria Tereza Taroni Marques de

Moraes, Melina de Barros Pinheiro Inácio e a discente Luiza Teixeira Lelis. A reunião foi

presidida  pelo  coordenador  do  curso,  Prof.  Gustavo  Machado  Rocha  para  cumprir  a

seguinte pauta: 1) Decisão Ad referendum 005/2020: Preceptoria voluntária Internato

em  Cirurgia,  aluna  Aline  Morais  Moreira;  2)  Pedido  de  dispensa  do  IMFC  por

atuação  estratégica  “O  Brasil  Conta  Comigo”  das  alunas:  Mariana  Rodrigues,

Polyanna Freire, Deborah Paiva, Marcela Lopes e Lorrany Alves Silveira, a aluna

Lorrany  solicita:  2.1)  Dispensa  do  IMFC  –  02/06/2020  a  31/07/2020  a  352  horas

cumpridas;  2.2)  Dispensa  parcial  IPED  –  03/08/2020  a  18/09/2020  a  280  horas

cumpridas;  2.3)  Dispensa  total  do  internato  de  pediatria  considerando  a  carga

horária do programa + 40 horas (com previsão de serem cumpridas até  02/10/2020),

ou 60 horas (com previsão de serem cumpridas até 09/10/2020) no internato regular

de pediatria + carga horária teórica 46 horas, totalizando 366 horas ou 386 horas. 3)

Solicitação de dispensa do Internato de  Traumatologia  da aluna Larissa  Santos

Pereira;  4)  Emissão  dos  certificados  de  representantes  de  turma  2020/1;  5)

Solicitação do professor Hygor referente ao Edital para o concurso de logomarca

do  curso  de  Medicina/CCO;  6)  Proposta  de  inserção  de  extensão  na  grade

curricular; O professor Gustavo deu início à reunião lendo todos os pontos de pauta aos

presentes membros, incluindo o ponto de pauta 6 que é um Comunicado Circular enviado

pela Câmara de Extensão. No item de pauta 1, foi discutida a solicitação da aluna Aline

Morais Moreira para cadastramento de preceptoria voluntária para realizar o Internato de

Cirurgia no Hospital Belo Horizonte. O professor Gustavo apresentou os documentos, e

informou que o relator do processo no CONEP solicitou documentos adicionais à aluna.

Todos os membros presentes referendaram a aprovação da solicitação da aluna. No item

de pauta 2,  foram avaliadas as solicitações de dispensa do Internato de Medicina de

Família e Comunidade das alunas mencionadas utilizando as horas de atuação na ação

Estratégica “O Brasil Conta Comigo”. Conforme já discutido previamente no Colegiado e

em  acordo  com  a  Portaria  MEC nº356,  20  de  março  de  2020,  Memorando  13/2020
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PROEN-ADJ, Resolução 013/2018/CONEP, as solicitações foram aprovadas por todos os

membros presentes. A Coordenadoria encaminhará memorandos à DICON, juntamente

com todos os documentos apresentados, autorizando a dispensa e solicitando o registro

no histórico de cada aluna. Nos subitens 2.2 e 2.3, solicitados pela aluna Lorrany Silveira,

como se trata de solicitação de dispensa de internato não previsto pela Portaria MEC

nº356, a decisão foi de criar uma banca para avaliação da solicitação da aluna, conforme

Resolução CONEP 013-2018, com a indicação dos seguintes professores para compor a

banca: Shirley Milagre Menezes (Presidente), Júlio César Veloso e Maria Tereza Taroni

Marques de Moraes. Após nomeação da banca serão encaminhados os documentos para

análise juntamente com a Resolução 013/2018.  No item 3, a decisão sobre solicitação da

aluna Larissa Santos Pereira de dispensa do Internato em Traumatologia seguiu a mesma

lógica  do  item  2,  com  a  indicação  de  banca  avaliadora  composta  pelos  seguintes

professores: Dênia Alves de Azevedo (Presidente), Mauro Ézio Eustáquio Pires e Carlos

Guilherme  Alvim  Costa  Leite.  Após  nomeação  da  banca  serão  encaminhados  os

documentos para avaliação juntamente com a Resolução.  Prosseguindo a reunião,  foi

discutido o item 4, sobre a emissão dos certificados dos representantes de turma para o

primeiro semestre de 2020. Devido à suspensão das atividades em março de 2020, ficou

decidido  que  não  haverá  emissão  de  certificado  de  representante  de  turma  para  o

primeiro  semestre  de  2020,  mas  sim  para  o  período  e  o  segundo  período  remoto

emergencial,  mantendo a carga horária de 15 horas para cada período. No item 5, foi

discutido  a  proposta  do  professor  Hygor  de  abertura  de  concurso  para  eleição  de

logomarca  do  curso.  O  professor  Hygor  juntamente  com  os  membros  do  Projeto  de

Extensão  CCOnversando  Saúde,  enviou  ao  Colegiado  uma  minuta  do  Edital  para  o

concurso. Após discussão, foi sugerido consultar a Reitoria, Diretoria do CCO e Ascom

sobre a possibilidade de auxiliar na premiação dos vencedores do concurso. Finalizando a

reunião,  o  professor  Gustavo  contextualizou  aos  demais  o  Comunicado  Circular

nº001/2020/UFSJ/CCO/Câmera  de  Extensão,  sobre  a  inserção  das  Atividades  de

Extensão como conteúdo curricular. O grupo discutiu possibilidade de oferecer múltiplas

Unidades Curriculares de "Formação em Extensão", vinculadas às UCs de PIESC e ao

Internato em Medicina de Família e Comunidade,  com consequente redução da carga

horária dessas UCs, além da criação de outra UC específica para contabilizar as horas de

participação do aluno em projetos de extensão. Luísa ficou com dúvidas de como será a

incorporação da nova diretriz nos currículos, especialmente para os alunos veteranos. As

dúvidas  e  contribuições  serão encaminhadas  à  Câmara de  Extensão e  esse assunto
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ainda  será discutido  em novas reuniões do Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE)  e  do

Colegiado. A reunião finalizou-se às 14h45min. 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, 08 de

outubro de dois mil e vinte.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Hygor Kleber Cabral Silva

Profª. Dênia Alves de Azevedo

Profª. Maria Tereza Taroni Marques de Moraes

Profª. Melina de Barros Pinheiro Inácio

Discente Luiza Teixeira Lelis
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