
ATA  DA  DÉCIMA  NONA REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO  CURSO

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

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos três dias do mês de julho de 2019 às onze horas

iniciou-se  a  Décima Nona Reunião Extraordinária  do Colegiado  do Curso de Medicina  do

Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a presença dos professores Júlio César

Veloso,  Eduardo  Henrique  de  Matos  Lima,  Michele  Conceição  Pereira,  Melina  de  Barros

Pinheiro Inácio e da discente Vanessa Cristina de Paiva Oliveira. O Presidente do Colegiado

Professor  Gustavo  Rocha  está  em  gozo  de  férias.  A  reunião  foi  presidida  pelo  Vice

Coordenador  Professor  Júlio  Veloso  para  cumprir  a  seguinte  pauta:  1)  Aprovação  das

solicitações de Monitorias 2019/2; 2) Solicitação da aluna Carla Carolina; 3) Solicitação

da Profa.  Andressa referente  à situação do Internato da Sede;  Os itens  2  e  3  foram

incluídos após o envio da convocação. A reunião iniciou-se com o item de pauta 2  onde a

aluna explica a dificuldade enfrentada de assistir às aulas devido a sua deficiência auditiva. Ela

relatou também que alguns professores não têm sensibilizado com seu problema até mesmo

não dando o devido tratamento. A professora Andressa se dispôs a atendê-la no início de

agosto na Policlínica para avaliação do grau da perda auditiva e também se prontificou a

solicitar o aparelho auditivo via SUS (Sistema Único de Saúde) para que a aluna tenha uma

conectividade com o professor durante as aulas. Já foi solicitado também ao Setor SETEC a

disponibilidade do uso de microfone e caixas acústicas em sala de aula. Foi sugerido entre os

membros que seja feito na semana de capacitação dos professores (07 a 09/08/2019) uma

palestra  sobre  acessibilidade.  Será  consultado  na  Sede  a  probabilidade  de  realizar  essa

palestra.  Prosseguindo a reunião, no item de pauta 1, as solicitações das monitorias para o

segundo  semestre  2019/2  foram  avaliadas  e  aprovadas  conforme  os  critérios  a  serem

seguidos. Já o item de pauta 3, a professora Andressa explicou aos demais membros o e-mail

recebido, que não foi enviado oficialmente da DEMED e sim pelo CA referente ao Internato

dos  alunos  do  Curso de Medicina  da  Sede  que  necessitam de campo de prática  para  a

realização do Internato agora no mês de julho. A professora Andressa que é a Coordenadora

dos Estágios do Curso de Medicina do CCO, explicou a inviabilidade da vinda dos alunos. Não

há como alocar esses alunos nos campos de prática, pois já estão completos com os alunos

do  Curso  de  Medicina  não  podendo  infringir  às  Normas  estabelecidas  das  Unidades

Credenciadas (Hospitais, UBS). A professora Andressa, solidariza-se com a situação, porém

não há como resolver esse problema de imediato. Ela encaminhou um e-mail à Coordenação

do Curso (DEMED) com os contatos que poderiam serem feitos no hospital Sofia Feldman

(Belo  Horizonte)  e  na  UPA  (Unidade  de  Pronto  Atendimento)  Padre  Roberto  aqui  em

Divinópolis para possíveis credenciamentos  de preceptores. A Vice diretora Professora Hérica

está ciente da situação, ouviu o posicionamento da professora Andressa e se colocou apta em

ajudá-los já passando e-mail para o hospital Sofia Feldman para saber da possibilidade da

realização do Estágio no hospital. Todos os membros do Colegiado também estão cientes e de

acordo com as argumentações da professora Andressa. A reunião encerrou-se às 12h:15min.

Nada mais havendo a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, lavrei a presente ata
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que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis,

três de julho de 2019.

        Prof. Júlio César Veloso

     Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima

     Profª. Michele Conceição Pereira

     Profª. Melina de Barros Pinheiro Inácio

     Discente Vanessa Cristina de Paiva Oliveira
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