
ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA UNIVERSIDADE 2 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2018 às dez 3 

horas iniciou-se a décima quarta reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Medicina do 4 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a presença dos Professores Gustavo 5 

Machado Rocha, Michele Conceição Pereira, Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo e do discente 6 

Marcos Paulo da Cruz Pimenta. O Prof. Júlio César Veloso justificou sua ausência. A reunião foi 7 

presidida pelo coordenador do curso Professor Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte 8 

pauta: 1) Aprovação das solicitações de Monitoria 2018/1, 2) Internato de Clínica Médica - 9 

mudança para 20 semanas por semestre, 3) Aumento para 40 vagas discentes X Cálculo de 10 

aumento de carga horária docente, 4) Solicitação do aluno Gustavo Nogueira Coelho (UE I e UE 11 

II). Informe: Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar ICLM ( Aluno: Pedro Henrique 12 

Alves Cardoso). Inicialmente, ficaram definidas as datas das reuniões do Colegiado desse 13 

semestre: 12/03, 09/04, 07/05, 04/06 e 02/07, todas no horário de 10h. Dando prosseguimento, 14 

no item de pauta 1 foram avaliadas as solicitações de monitoria para 2018/1, seguindo os 15 

critérios de prioridades apresentados para a decisão, a saber: 1º: Carga horária em laboratórios 16 

de ensino e atividades praticas; 2º: Índice de retenção na Unidade Curricular. Foi elaborado o 17 

documento com a classificação final conforme previsto no edital de monitoria 18 

001/2018/UFSJ/PROEN. Passando para o item 2, analisou-se a possibilidade de alterar a carga 19 

horária do Internato de Clínica Médica (ICLM) para 20 (vinte) semanas. Em consenso, os 20 

presentes se mostraram favorável a esta alteração, mas com recomendação de que os 21 

professores responsáveis pelo ICLM discutam com os serviços envolvidos antes de realizar a 22 

alteração. A coordenação solicitará que as professoras Clarissa Chaltein Almeida Gontijo e 23 

Andressa Vinha Zanuncio entrem em contato com os demais setores envolvidos para 24 

posteriormente reavaliar a solicitação. O item 3 trouxe alguns questionamentos sobre a 25 

possibilidade de aumento para 40 vagas discentes no curso de Medicina. Os presentes 26 

alegaram ser uma oportunidade de crescimento, mas também afirmaram que esse aumento 27 

levará a um aumento de pelo menos 2500 horas docente, podendo também acarretar 28 

dificuldades de infraestrutura e de organização de aulas práticas em laboratórios de ensino. 29 

Dessa forma, será solicitado aos professores responsáveis pelos laboratórios de ensino um 30 

relatório com as demandas específicas para que seja possível este aumento de vagas. No item 31 

4, o aluno Gustavo Nogueira Coelho compareceu à reunião para reforçar o pedido de cursar as 32 

UCs “Urgência e Emergência I e II” simultaneamente. A solicitação foi aprovada, pois não haverá 33 

choque de horários e não trará nenhum prejuízo ao aluno que já cursou UE III no semestre 34 

passado. Passando para os informes, a solicitação do aluno Pedro Henrique Alves Cardoso não 35 

foi aprovada, conforme consulta prévia realizada entre os membros do Colegiado. Primeiramente 36 

o aluno deverá cursar as UC’s “Cirurgia III” e “Internato em Cirurgia” que são pré-requisitos para 37 

o “Internato em Clínica Médica”. Ao final da reunião, o professor Gustavo solicitou a inclusão de 38 

um item de pauta referente à aprovação de novas disciplinas optativas “Teste Ergométrico” e 39 

“Urgências  em Cirurgia” pela professora Andressa Vinha Zanuncio. Todos os membros foram 40 



favoráveis, e as optativas serão aprovadas assim que a professora enviar o cronograma de 41 

aulas, adequar a carga horária para múltiplo de 18 e estabelecer o número de vagas. A reunião 42 

encerrou-se às 11h50min. Nada mais havendo a tratar, eu Joice Aparecida Veloso, secretária 43 

dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e 44 

pelos demais presentes. Divinópolis, dezenove de fevereiro de dois mil e dezoito. 45 

Prof. Gustavo Machado Rocha 46 

Profa. Michele Conceição Pereira 47 

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo 48 

Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta 49 


