
ATA  DA  CENTÉSIMA  OCTAGÉSIMA  TERCEIRA  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 um  dias do

mês  de  janeiro  de  2021,  às  13h15min,  iniciou-se  a  Centésima  Octagésima  Terceira

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, e a discente Luiza Teixeira Lelis. A professora Melina

participou como ouvinte pois está em período de férias.  A discussão dos itens de  pauta

foi  transmitida  aos demais alunos interessados pelo  canal  no YouTube.  A reunião foi

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

seguinte  pauta:  1)  Aprovação  ad  referendum  da  solicitação  dos  alunos  Alan  de

Castro  Nunes  (matrícula  165450027),  André  Luís  de  Oliveira  Silveira  (matrícula

165450005), Douglas Pereira Damas (matrícula 165450022), Fernanda Mota Franco

(matrícula  175450007),  Frederico Bregunci  de Castro (matrícula  165450025),  Laís

Cristina  de  Melo  Silva  (matrícula  165450090),  Mariana  Barbosa  (matrícula

155450071),  Tatiane  Aparecida  de  Castro  (matrícula  175450100)  e  Victor  Lúcio

Santos Prado (matrícula 175450054) de cursar o Internato em Cirurgia no período de

15/12/2020 a 15/01/2021 na cidade de Santo Antônio do Monte/MG na instituição

Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Santo  Antônio  do  Monte,  sob  supervisão  do

preceptor  voluntário  Mário  Lúcio  Ferreira  da  Silva,  conforme  documentação

apresentada; 2) Programação para o 2º Período Emergencial até o posicionamento

final  do  Conselho  Universitário  (CONSU);  2.1)  Definição  de  Oferecimentos;  3)

Aprovação dos pedidos de dispensa do IMFC por atuação na ação estratégica “O

Brasil  Conta  Comigo”  dos  alunos:  Aline  Morais  Moreira,  Caio  Godinho,  Luísa

Machado, Pedro Henrique Ferreira, Rafaela Candian, Thais Dupin; 4) Solicitação do

aluno Daniel  Luiz Laudares para realização do Internato em Clínica Médica com

preceptor  voluntário;  5)  Solicitação dos alunos Isabela  Nunes,  Glauciane  e  Luiz

Philipe referente à quebra de pré-requisitos;6)  Solicitação da aluna Júlia Pardini

referente à dispensa do Internato de Saúde Mental; 7) Solicitação da aluna Priscila

Cristian do Amaral referente à preceptoria voluntária IMFC; 8) Solicitação da aluna

Ingrid Morselli referente a realizar o estágio como parte do Internato de Trauma no

primeiro ciclo de 2021; Informes:- Memorando recebido referente às ocorrências do

professor Eduardo Dias Chula; O professor Gustavo deu início à reunião lendo todos os
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pontos  de  pauta  aos  membros  presentes.  No  item  de  pauta  1,  todos  os  trâmites

necessários  já  foram  feitos,  faltando  somente  a  ata  dessa  reunião  com  a  ciência  e

aprovação dos membros para ser encaminhada ao SOCES. Todos estão cientes e de

acordo com a aprovação da solicitação. No item 2,  o prof. Gustavo contextualizou a atual

situação do retorno das aulas práticas laboratoriais presenciais conforme o parecer do

CONEP nº 048/2020, de 09 de dezembro de 2020. O parecer do CONEP é favorável ao

relatório do grupo de trabalho, permitindo o retorno das atividades práticas laboratoriais,

sendo assim, foi feito o oferecimento das Unidades Curriculares práticas mediante a este

parecer.  Entretanto, após consulta enviada à Reitoria sobre a possibilidade do retorno

dessas  aulas  práticas  (MEMO  COMED  130/2020,  de  21  de  dezembro  de  2020),  foi

informado pela Reitoria (conforme MEMO REITORIA 064/2020) que todas as aulas se

mantivessem suspensas até a emissão de um parecer final pelo Conselho Universitário

(CONSU),  que  será  discutido  na  reunião  do  dia  25/01/2021.  Dessa  forma,  a  real

programação  e  oferecimento  do  ensino  no  segundo  período  emergencial  no  curso

dependem desta definição final do CONSU. Na discussão, ficou definido que os alunos do

8º (oitavo) período irão cursar o conteúdo prático possível, conforme oferecido na grade

curricular, pois somente poderão progredir para os Internatos, que ocorrem a partir do 9º

(nono) período, após a integralização de todo esse conteúdo prático. Com referência aos

PIESCs, o professor Hygor (Líder do GIESC), informou que haverá uma reunião para

discutir  sobre a viabilidade da continuidade das atividades dos mesmos nas Unidades

Básicas de Saúde. Para esses alunos em campos de prática assistencial, foi solicitado o

fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) com os devidos protocolos de

segurança,  que  devem  ser  encaminhados  à  Direção  do  Campus  para  providências.

Prosseguindo  a  reunião,  no  item  2.1  (Definição  de  oferecimentos),  a  Coordenação

recebeu alguns e-mails das turmas solicitando adiantamento de algumas disciplinas de

períodos mais avançados, porém não foram aprovados.  A discussão se baseou no fato

que os alunos não podem progredir para períodos subseqüentes sem terem realizado e

finalizado os conteúdos práticos do período corrente. Dessa forma, sem a realização das

atividades práticas laboratoriais, o curso de Medicina do CCO irá interromper a maioria de

suas  atividades,  em decorrência  da  elevada  carga horária  prática  em laboratórios  de

ensino do curso. No item 3, os pedidos dos alunos referente à dispensa de IMFC por

atuação  na  ação  estratégica  “O  Brasil  Conta  Comigo”  foram  avaliados  e  aprovados,

exceto  a  solicitação  da  aluna  Thaís  Dupin,  que  foi  indeferida,  pois  o  certificado

apresentado não contempla o número mínimo de horas para ser aprovado.  No item 4, a
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solicitação do aluno Daniel Laudares foi aprovada pelos membros, porém será necessário

a retificação da data do início do estágio (está com data retroativa) para ser avaliado e

aprovado pelo CONEP. No item 5, as solicitações dos alunos referente à quebra de pré-

requisitos foram avaliadas. Na solicitação da aluna Isabela Nunes, a solicitação da quebra

de  pré-requisito  para  cursar  BPPM  V  foi  deferida,  porém  para  cursar  BPPM  VI  foi

indeferida, pois precisa cursar concomitante com PIESC VI. Por outro lado, as solicitações

dos  alunos  Luiz  Philipe  e  Glauciane  foram indeferidas,  pois  os  alunos  se encontram

regulares no curso, não tendo necessidade ou benefício de ficarem  irregular. No item 6, a

solicitação da aluna Júlia Pardini foi deferida, e a coordenação enviará para a DICON o

parecer da equivalência para o Internato em Saúde Mental. Prosseguindo, no item 7, a

solicitação  da  aluna  Priscila  ficou  dependendo  do  posicionamento  do  Conselho

Universitário (CONSU) referente ao retorno das práticas. A aluna, assim como todos da

turma, irão decidir sobre solicitar fazer o Internato de Medicina de Família e Comunidade,

com a anuência do Coordenador do Internato, caso seja negativa a resposta do Conselho

Universitário (CONSU). No item 8, a solicitação da aluna  Ingrid Morselli,  para realização

de um estágio de Urgência e Emergência e Cirurgia no Hospital de Clínicas de Uberlândia

foi aprovada por todos os membros. A aluna foi aprovada no processo seletivo realizado

pela  Coordenação  do Curso de Graduação em Medicina  da Universidade  Federal  de

Uberlândia (UFU) sob edital COMED n 6/2020 para o estágio no mês de fevereiro, no

período de 01/02 a 26/02, e, como conversado com o professor coordenador do internato

de Trauma, Mauro Ézio Eustáquio Pires,  seria equivalente ao período do internato de

trauma realizado  no  Hospital  João  XXIII.  Passando  para  os  informes,  foi  discutido  o

memorando recebido referente às ocorrências do professor Eduardo Chula. A Diretoria do

CCO informou, pelo memorando, que o professor solicitou pedido de licença para tratar

de interesses particulares por 2 (dois anos), sendo que, para conseguir a licença, fora

emitido  um documento  de  “Nada Consta”  pela  DICON.  Entretanto,  essas ocorrências

enviadas pela  Coordenação do curso em dezembro não foram lançadas no momento

oportuno. Sendo assim, neste momento não há qualquer registro de indisciplina referente

ao  professor.  O  Colegiado  está  ciente.  Finalizando  a  reunião  às  15:30h,  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, 21 de janeiro de dois mil e vinte um.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Hygor Kleber Cabral Silva
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Profª. Dênia Alves de Azevedo

Profª. Maria Tereza Taroni Marques de Moraes

Discente Luiza Teixeira Lelis
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