
ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO

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

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

março  de  2021,  às  14h05min,  iniciou-se  a  Centésima  Octagésima  Quinta  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  Andressa

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

Marques de Moraes, Melina de Barros Pinheiro Inácio e o discente Lucas Eduardo Silveira

Diana.   A discussão dos itens de  pauta foi transmitida aos demais alunos interessados

pelo  canal  no  YouTube.  A  reunião  foi  presidida  pela  coordenadora  do  curso,  Profa.

Andressa Vinha Zanúncio para cumprir a seguinte pauta: 1) Solicitação da aluna Isabela

Cristina Nunes e Sá referente à dispensa da disciplina do PIC (I a VII); 2) Solicitação

do professor Denny (Coordenador Internato Cirurgia) a respeito de uma auxílio para

abertura de novos campos de prática assim como as bolsas correspondentes para

os preceptores; 3) Pedido de dispensa IMFC por atuação na ação estratégica “O

Brasil  Conta  Comigo”  dos  alunos  Marco  Túlio  Prado  Gomes  e  Sarah  Tereza

Siqueira; 4) Solicitação de estágio curricular com preceptoria voluntária no hospital

João XXIII das alunas Bárbara Camila da Silva Silveira e Tieme Goecking Hanaoka;

Informes: 1) Proposta de alteração na Resolução do CONEP 007/2020; 2) Pedido de

redistribuição  da  professora  Gláucia  de  Oliveira  Moreira;  3)  Suspensão  dos

estágios na rede hospitalar. A professora Andressa deu início à reunião lendo todos os

pontos de pauta aos membros presentes. Iniciou com o item de pauta 1, a solicitação da

aluna Isabela foi discutida pelos membros que propuseram a criação de uma banca para

avaliação da dispensa do PIC apresentada pela mesma. A banca será composta pelos

professores Melina Barros Pinheiro Inácio, Hygor Kleber Cabral Silva e Andressa Vinha

Zanúncio, com a presidência do primeiro. A Coordenação irá solicitar portaria para essa

banca e encaminhar a documentação da aluna para avaliação.  No item de pauta 2, a

professora Andressa relatou a dificuldade que estão tendo com  o número excessivo de

alunos  dos  Internatos  nos  campos  de  prática.  O  professor  Denny  relatou  no  e-mail

enviado à Coordenação que o Internato de Cirurgia está com 40 alunos em campo de

prática e isso gera um problema tanto para as instituições conveniadas como para a UFSJ

com a falta de preceptor para essa demanda. Foi sugerido entres os membros que esse

assunto seja discutido em reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e também será

formalizado um documento a ser enviado à Reitoria e à Direção do Campus solicitando
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um  auxílio  de  como  resolver  essa  situação.  Aproveitando  o  ensejo,  os  membros

discutiram sobre questões de oferecimento das unidades curriculares no terceiro período

emergencial.  A proposta a ser discutida e avaliada em reunião do NDE é que seriam

ofertadas disciplinas teóricas e práticas na medida do possível. A coordenação aguarda o

novo calendário para melhor aprofundar nesse assunto. Prosseguindo a reunião, no item

3,  foram  avaliados  os  certificados  apresentados  pelos  alunos  na  ação  “Brasil  Conta

Comigo” e foram aprovados. A Coordenação fará os trâmites necessários referente a isso.

No item 4, as solicitações das alunas Bárbara e Tieme foram avaliadas e aprovadas, mas

com alguns ajustes na documentação enviada, como assinaturas pendentes, área que o

preceptor atua, nome de Coordenador atualizado e data. As alunas serão comunicadas

para as devidas correções e a coordenação encaminhará a documentação ao CONEP

para avaliação e aprovação. Prosseguindo a reunião, foram discutidos os informes. No

informe 1, na reunião da PROEN (25/02/2021) foi encaminhado um formulário para que

sejam enviados contribuições sobre a proposta de alteração na Resolução do CONEP

007/2020.  Nessa  minuta,  reza  vários  artigos  de  como  regulamentar  o  ensino  remoto

emergencial para os cursos de graduação da UFSJ durante o período de pandemia. A

Coordenação aguarda a próxima reunião para publicar oficialmente essa Resolução. No

informe 2, a coordenação recebeu um pedido de redistribuição da professora Gláucia de

Oliveira Moreira que atua como docente em regime de 40h DE no curso de Medicina da

UNIFAL/MG  desde  2016  e  gostaria  de  ser  redistribuída  devido  ao  esposo  ter  sido

aprovado em concurso público  em Divinópolis/MG.  Essa solicitação  será  discutida  no

GAD  de  Clínica  Médica  e  também  com  a  Direção  do  Campus  para  uma  possível

possibilidade de ocupar uma vaga ociosa de Oftalmologia ou outra vaga afim. No item 3, a

professora  Andressa  informou  aos  demais  membros  o  comunicado  recebido  da

suspensão dos estágios na rede hospitalar  devido o atual  cenário epidemiológico  que

estamos  vivenciando.  Todos  cientes.  Finalizando  a  reunião  às  15:10h,  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, 15 de março de dois mil e vinte um.

Profa. Andressa Vinha Zanúncio

Prof. Hygor Kleber Cabral Silva

Profª. Dênia Alves de Azevedo

Profª. Maria Tereza Taroni Marques de Moraes

Profª. Melina de Barros Pinheiro Inácio
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