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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO

2

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

3

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

4

2017 às dez horas iniciou-se a Centésima Quadragésima Quarta Reunião Ordinária do

5

Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a

6

presença dos Professores Gustavo Machado Rocha, Júlio César Veloso, Marcelo Gonzaga,

7

Emerson Lopes Froede, e do discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta. A professora Michele

8

Conceição Pereira justificou sua ausência. A reunião foi presidida pelo coordenador do curso

9

Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação ad referendum –

10

Solicitação de Afastamento do Prof. Carlos Gama para participar como professor colaborador

11

no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva: Políticas e

12

Gestão em Saúde da Universidade Estadual de Campinas; 2) Situação da aluna Laíse Oliveira

13

Resende (Recurso de dispensa de unidade curricular – requerimento nº 37709/2017)

14

Parecerista: Prof. Marcelo Gonzaga; 3) Definição de estratégia frente a problemas

15

comportamentais e emocionais de alunos que necessitem de intervenção institucional ; 4)

16

Solicitação da professora Luciana Lara com relação à aluna da UC PIC VI; 5) Aprovação da

17

Norma que regulamenta as Ligas Acadêmicas; 6) Aprovação do estatuto da “Liga de

18

Anestesiologia e dor” e “Liga de Cirurgia”; 7) Aprovação das alterações nos pré-requisitos do

19

Projeto Pedagógico do Curso (NDE); 8) Indicação de professor para fazer a conferência das

20

atividades complementares a partir desse semestre. 9) Solicitação do aluno Renato Aleixo com

21

relação às atividades complementares. A reunião iniciou com o item de pauta 3, sendo

22

convidadas a participar da reunião as servidoras Valéria de Oliveira Santos e Cristina Pereira,

23

do Setor Assistência Estudantil. As servidoras falaram a respeito do projeto – Núcleo de

24

Desenvolvimento Acadêmico (NAES), que visa atender aos alunos do Campus e aos docentes

25

auxiliando nas três dimensões com atendimento pedagógico, assistencial e psicológico. Esse

26

projeto está em formulação de seu Regimento, mas já está sendo executado conforme cada

27

caso. Dando prosseguimento à reunião, no item de pauta 4, o professor Gustavo direcionou a

28

palavra à professora Luciana Lara dos Santos, que esclareceu o ocorrido entre ela e a aluna

29

Rayane Garcia na reunião da Unidade Curricular PIC VI no dia 05/05/2017. Conforme o relato

30

da professora a aluna se exaltou na reunião dentro de seu gabinete com agressão verbal

31

infringindo o código de ética da UFSJ, resolução nº 016, de 27 de março de 2006. A atitude da

32

aluna será avaliada pelo Colegiado e pelas Normas de Avaliação do Curso (Norma 002, de 11

33

de outubro de 2016). Na próxima reunião, o Colegiado tomará uma conduta do caso

34

supracitado. No item 2, foi avaliado a situação acadêmica da aluna Laise Oliveira Resende que

35

entrou com recurso referente ao requerimento nº 37709/2017, a aluna se expôs a situação ao

36

demais membros e diante disso o Colegiado definiu fazer um parecer com os seguintes pontos:

37

1) A aluna poderá, excepcionalmente, abrir novo requerimento eletrônico específico para essas

38

quatro U.C. (PIESC I, BPPMII,BPPMIII,BPPMIV), solicitando novamente Equivalência Externa

39

utilizando disciplinas efetivamente cursadas em cursos de graduação anteriores ao seu

40

ingresso na UFSJ. Essa nova solicitação passará por nova avaliação pelo Colegiado, conforme

41

normas e critérios estabelecidos pela resolução 013 do CONEP, de 29 de abril de 2015. 2)

42

Sobre as U.C. BBPMVI, VII e VIII, recurso indeferido pelo Colegiado, considerando a

43

extrapolação do prazo para a solicitação do recurso (parecer inicial em setembro de 2016) e

44

também pela incompatibilidade de conteúdos entre as disciplinas cursadas na instituição de

45

origem e as U.C. solicitadas. 3) Sobre as U.C. BPPMV, VI, VII, VIII, recurso indeferido pelo

46

Colegiado, considerando a incompatibilidade de conteúdos entre as disciplinas cursadas na

47

instituição de origem e as U.C. solicitadas. Dando prosseguimento na reunião, ficou acordado

48

entre os membros que o item de pauta 5 (Aprovação da Norma que regulamenta as Ligas

49

Acadêmicas) será avaliada e aprovada na próxima reunião. No item 6, o Colegiado aprovou o

50

Estatuto da Liga de Cirurgia, porém o Estatuto da Liga de Anestesiologia e dor precisa de

51

alguns ajustes como a listagem dos membros e será avaliada e aprovada na próxima reunião.

52

O item 7, será discutido na próxima reunião. Já o item 1 referente à solicitação de afastamento

53

do Prof. Carlos Gama, houve uma modificação com a carga horária na solicitação do professor

54

e será passado novamente na próxima reunião. Passando para o item 8, ficou acordado que

55

cada membro do Colegiado irá pegar um pouco das atividades complementares para fazer a

56

contabilização. Para o próximo semestre será designado um docente para fazer a conferência.

57

Finalizando a reunião com o item 9, a solicitação do aluno Renato Aleixo foi deferida pelos

58

membros e será avaliada dentro dos critérios do número de horas da instituição conforme a

59

Norma 001, de 06 de setembro de 2016. O discente Marcos Paulo solicitou um ponto de pauta

60

a ser avaliado posteriormente, pois segundo ele os alunos não tem direito ao estacionamento

61

no CEM. O professor Gustavo ficou de verificar o que está ocorrendo. Passando para os

62

informes: O informe 1 será enviado um e-mail aos membros para fazerem a adequação na

63

Norma 001/2015. Informe 2, conforme esclarecimento da Dicon, alunos do currículo de 2009

64

farão 200h de optativas e do currículo 2016 farão 198h. Informe 3, referente aos horários de

65

aulas para o segundo semestre de 2017, será encaminhado um e-mail aos coordenadores de

66

unidades curriculares para ver se há alguma alteração. A reunião encerrou-se às 12h35min.

67

Nada mais havendo a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, secretária dessa

68

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

69

demais presentes. Divinópolis, quinze de maio de dois mil e dezessete.

70 Prof. Gustavo Machado Rocha
71 Prof. Júlio César Veloso
72 Prof. Emerson Lopes Froede
73 Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo
74 Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta

