
ATA  DA  CENTÉSIMA  OCTAGÉSIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO

COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU

- CCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos doze dias do mês

de  novembro  de  2020,  às  13h04min,  iniciou-se  a  Centésima  Octagésima  Primeira

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) Pedido de dispensa do IMFC por atuação na

ação estratégica “O Brasil Conta Comigo” dos alunos Karine Joice Faria, Mariana

Moreira Diniz, Rayara Pupo Ferreira, Thaís Oliveira Prates, Vinícius Torres Leite. 2)

Proposta  de  inserção  de  Extensão  na  grade  curricular;  3)  Solicitação  da  aluna

Lorrany Silveira referente à dispensa da carga horária das atividades hospitalares

do  Internato  de  Pediatria  ;  4)  Memorando  –  Viabilidade  das  aulas  práticas  dos

cursos de Medicina CCO e CDB no 2  ERE;  5)  Solicitação do aluno Daniel  Luiz

Laudares referente à autorização para o cumprimento da carga horária restante do

ICIR em Formiga; 6) Solicitações das alunas Cecília Almeida e Amaral Faria e Aline

Morais  Moreira  referente  à  preceptoria  voluntária;  7)  Solicitação  de  estágio

extracurricular  do aluno Caio Godinho;  8)  Solicitação da aluna Rafaela  Candian

Filgueiras Silva referente ao estágio voluntário em ICIR; 9) Proposta do Calendário

Internatos/2021; Informes: Memorando GABIN: Afiliação do curso de Medicina CCO

à ABEM. O professor Gustavo deu início à reunião lendo todos os pontos de pauta aos

presentes  membros,  incluindo  os  pontos  de  pauta  7,  8  e  9  a  serem discutidos.  Nos

informes, o professor Gustavo leu o memorando enviado pelo Gabinete da Reitoria sobre

a afiliação do curso de Medicina CCO à ABEM, após discussão o professor Hygor se

dispôs a procurar informações a respeito para dar andamento nesse processo. No item de

pauta 1, foram avaliadas as solicitações de dispensa do Internato de Medicina de Família

e  Comunidade  dos  alunos  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

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
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no histórico de cada aluno. No item 2, a proposta da inserção das atividades de Extensão

como conteúdo curricular já foi item de discussão em reunião de Colegiado, e o Núcleo

Docente Estruturante (NDE) se reuniu no dia 09/11/20 trazendo uma proposta adicional

sobre esse assunto. A ideia é que, além de ter oito Unidades Curriculares de Formação

em  Extensão  vinculadas  ao  PIESC  (I  a  VIII),  haveria  também  cinco  UCs  deste  tipo

vinculadas aos Internatos (Cirurgia, Clínica, Pediatria, Ginecologia, Medicina de Família e

Comunidade),  mais  uma  unidade  curricular  extra  adicional.  Foi  sugerido  fazer  uma

consulta  aos  GAD’s  de  professores  médicos,  para  avaliação  dessa  proposta  após  a

publicação da Resolução do CONEP sobre o tema. Também será necessário discutir e

esclarecer sobre a possibilidade do aluno participar como bolsista de extensão e poder

aproveitar  essa carga horária  nas unidades  curriculares  de extensão.  Prosseguindo a

reunião, no item 3, a aluna Lorrany Silveira solicitou novamente dispensa do Internato de

Pediatria. Em solicitação anterior, a banca emitiu parecer desfavorável, pois a aluna não

havia cumprido carga horária ambulatorial completa. Após discussão, foi sugerido nomear

uma  banca  novamente,  e  serão  solicitados  à  aluna  os  documentos  comprobatórios

atualizados para avaliação da carga horária ambulatorial, com data de término do estágio

anterior à entrega destes documentos. Foram indicados os professores para composição

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

Taroni  Marques de Moraes.  No item 4,  o  professor  Gustavo informou que o  CONEP

designou  um  grupo  de  trabalho  para  o  retorno  de  aulas  práticas  presencias  em

laboratório, que tem como o representante do curso o professor Gustavo Rocha. A técnica

de laboratório indicada foi Cristina Rabelo Flor,  e o Centro Acadêmico 29 de Outubro

indicou o discente Pedro Paulo  Bergamini  Braga.  O encaminhamento que saiu  desse

grupo  foi  consultar  os  GAD’s  envolvidos  (Anatomia  e  Patologia;  Cirurgia;  Citologia,

Histologia  e Embriologia;   Clínica  Médica e Especialidades;   Fisiologia;  Ginecologia  e

Obstetrícia; GIESC; Parasitologia, Microbiologia e Imunologia; e Pediatria), alunos e os

técnicos que atuam em laboratório de ensino para dar o parecer se são favoráveis ou não

ao retorno das aulas práticas presenciais (o que precisa para adequação no trabalho em

si)  e quais  são as justificativas,  recomendações e condições relacionadas ao parecer

emitido. O professor Gustavo irá fazer uma compilação dos documentos enviados para

levar  ao  grupo  de  trabalho  para  encaminhamento  posterior.  Nos  itens  5  e  6,  foram

aprovadas  as  solicitações  e  serão  realizados  os  trâmites  do  processo  para  envio  ao

CONEP.  Foram  adicionados  três  pontos  de  pauta  a  serem  discutidos.  No  item  7,  o

Colegiado  está  ciente  e  de  acordo  com  a  solicitação  e  aproveitamento  do  estágio
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extracurricular do aluno Caio Godinho. No item 8, a solicitação da aluna Rafaela também

foi aprovada por todos os membros. No item 9, foi apresentada a proposta do calendário

dos internatos/2021, com cinco ciclos de 10 semanas (1º ciclo: 18/janeiro a 28/março; 2º

ciclo:  29/março  a  06/junho;  3º  ciclo:  07/junho    a  15/agosto;  4º  ciclo:  16/agosto  a

24/outubro; 5º ciclo: 25 outubro a 31/dezembro). Todos os membros estão de acordo com

o cronograma,  tendo sido feito  pelo  professor  Hygor  apenas uma observação para a

inclusão de um período de férias dos alunos durante os ciclos de internato de 2021, caso

haja  essa  demanda.  A  proposta  do  Calendário  será  encaminhada  aos  alunos  e

professores dos Internatos para ciência  assim como publicação  na página. A reunião

finalizou-se  às  14h40min.  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, 12 de novembro

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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