1 ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
2 CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA
3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao primeiro dia do mês de dezembro de
4 2015 às sete horas e quarenta minutos iniciou-se a Centésima Trigésima Terceira Reunião
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Ordinária do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu -
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Solicitação de colação de grau extraordinária da turma do 12º período; 2 – Aprovações das

CCO/UFSJ, com presença dos professores Denny Veloso, Melina de Barros Pinheiro, Clarissa
Chaltein, Andressa Vinha Zanúncio, Júlio Veloso, e da discente Nájila Aélida. A reunião foi
presidida pelo professor Denny Fabrício Magalhães Veloso para cumprir a seguinte pauta: 1disciplinas optativas “Sexualidade Humana”, que será ofertada pelo professor Antônio Carlos no
1/2016, “Coordenação de Grupos” que será ofertada pela profa. Edilene do Curso de
Enfermagem, “Farmacologia” que será ofertada pelo professor Marcelo Gonzaga; 3 –Aprovação

13 do horário 1/2016; 4 – Situação dos alunos que irão fazer Internato de G.O. no hospital Sophia
14 Fieldman em 1/2016; 5 – Reclamação da subturma A (PIESC IV) referente ao Prof. Luis
15 Vasques; 6 – Propostas apresentadas para aprovação de aquisição de equipamentos para
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Laboratório; 7 – Foi incluído o item de pauta referente a reformulação do Projeto Pedagógico do
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colarem grau antes do término do calendário acadêmico, pois muitos deles passaram em
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diários fora da data do calendário acadêmico. A colação extraordinária ocorrerá em 14/12/2015.
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apresentados pelos professores que irão oferecer optativas em 2016/1 foram aprovados. 3- O

Curso. Informes: 1- 3ª etapa da inscrição periódica (presencial) dia 16/02/2016; 2- Programação
do INTERLIGAS IV (12,13 e 14 de abril de 2016); A reunião começou com o item de pauta 1: A
representante da turma do 12º período Laura Furbino Elias expôs a situação dos alunos em
concurso, residência, proposta de emprego etc. O professor Denny citou a importância de
cumprir o calendário acadêmico e será solicitado aos professores Mauro Ézio e Ricardo
Alexandre (Coordenadores dos Internatos) um documento formalizando o fechamento dos
Sugeriu também em conversar com os Coordenadores dos Internatos em adequar as semanas
de atividades dos Internatos para o próximo ano para o término ser antes de dezembro. A
solicitação foi aprovada mediante as justificativas apresentadas. 2- Os planos de ensino
horário 1/2016 após ajustes foi aprovado pelos demais membros. 4- As alunas Ariane Araújo,
Isabela Ramos e Cyntia Pimenta apresentaram um pedido referente ao Internato que irão fazer
no hospital Sophia Fieldman. As alunas colocaram que o custo/benefício para fazer o Internato
em BH não é viável. A bolsa oferecida não cobre as despesas devido ao hospital não ter
alojamento. A situação foi discutida pelos membros e ficou acordado em conversar com a
direção do Campus para saber da viabilidade de alugar um apartamento. A professora Andressa

35 explicou às alunas da importância em fazer o internato no Hospital Sophia Fieldman devido ao
36 campo de prática mesmo diante das dificuldades apresentadas. A Coordenação também irá
37 fazer um memorando informando à Coordenadora do Internato de G.O. professora Isabela Iside
38 a situação apresentada. 5- Foi discutido no item 5 a insatisfação dos alunos referente à conduta
39 do Professor Luis Vasques. As alunas Mayara Araújo, Tânia Araújo, Lívia Alves e Júlia Rezende
40 compareceram à reunião em nome da turma do 4º período expondo a situação enfrentada das
41 atividades de PIESC sob responsabilidade do referido professor. Após discussão, ficou
42 acordado que será realizada uma reunião em breve convocando o professor Luis Vasques e
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também o líder do GIESC professor Rufino Freitas para tratar do caso apresentado. Também
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propostas foram analisadas pelos membros de acordo com os critérios apresentados pelo edital

51
52
53
54

adequações na documentação, haja vista que pelo orçamento do edital e a data ainda será

será avaliado a situação de como está o prazo do estágio probatório do referido professor. 6Foram apresentadas duas propostas de aquisição de equipamentos para Laboratório. Uma
referente ao Laboratório de Habilidades e a outra referente ao Laboratório de Fisiologia. As
da PROEN e a decisão foi que o deferimento seria para o Laboratório de Habilidades. Já para o
Laboratório de Fisiologia a proposta foi indeferida mediante as prioridades do Curso e
documentação. Todavia foi comunicado às professoras responsáveis que providenciarão
possível enviar a proposta deste laboratório como segunda prioridade após nova reunião de
Colegiado. 7- Foi incluído esse item de pauta pelo professor Denny Veloso referente à
reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina. Professor Denny apresentou aos

55 demais membros os ajustes que foram feitos nas disciplinas para múltiplos de 18 e que essas
56 mudanças não irão prejudicar o andamento do Curso. O projeto irá funcionar em 20 semanas,
57 porém as disciplinas em múltiplos de 18. Todos os membros estão cientes e aprovaram os
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ajustes. Informes: 1- Foi apresentado aos demais membros que a 3ª etapa presencial da
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que os alunos que fazem optativas nesse período irão participar do INTERLIGAS ganhando

inscrição periódica do Curso de Medicina será dia 16/02/2015. 2- A programação do
INTERLIGAS IV (12,13 e 14 de abril de 2016), foi apresentada para suspender as atividades de
optativas nesse período. Será informado aos professores que ministram optativas nesses dias
presença nas optativas. A reunião encerrou-se às 09h40min. Nada mais havendo a tratar, eu
Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que
depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 01 de

66 dezembro de dois mil e quinze.
67 Prof. Denny Frabricio Magalhães Veloso
68 Profª. Melina de Barros Pinheiro
69 Profª. Clarissa Chaltein Almeida Gontijo
70 Profª. Andressa Vinha Zanúncio
71 Prof. Júlio Cesar Veloso
72 Discente Nájila Aélida Oliveira Viana

