
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1

DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos doze dias do mês de junho de 20173

às dez horas e oito minutos iniciou-se a Centésima Quadragésima Quinta Reunião Ordinária do4

Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a5

presença dos Professores Gustavo Machado Rocha, Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo,6

Michele Conceição Pereira e dos discentes Marcos Paulo da Cruz Pimenta e Pedro Henrique7

Alves Cardoso. Os professores Emerson Lopes Froede e Júlio César Veloso não8

compareceram nem justificaram sua ausência. A reunião foi presidida pelo coordenador do9

curso Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação ad10

referendum - Solicitação de Afastamento do Prof. Carlos Gama para participar como professor11

colaborador no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva:12

Políticas e Gestão em Saúde da Universidade Estadual de Campinas; 2) Aprovação ad13

referendum optativa “Práticas em Otorrinolaringologia” (Profa. Andressa Zanuncio); 3)14

Solicitação de disponibilização de vagas para estudantes estrangeiros no curso de Medicina15

pelo programa PEC-G; 4) Aprovação das alterações nos pré-requisitos do Projeto Pedagógico16

do Curso (NDE); 5) Remarcação de aula: insatisfação da turma em relação a remarcações17

inesperadas e sem aviso prévio (Marcos Paulo); 6) Horários de Aulas 2017/2 - Confecção das18

planilhas e cronogramas de aulas; 7) Solicitação da aluna Camilla Mara Gomes de Melo; 8)19

Situação da aluna Rayane Garcia discutida em reunião anterior (15/05); 9) Definição sobre a20

conferência das Atividades Complementares do atual 9º período e para o próximo semestre;21

Informes: 1) Atualização dos Planos de Ensino; 2) Revisão e reaprovação da Norma 001/201522

que estabelece as atribuições dos coordenadores de unidades curriculares e coordenadores de23

período do curso de Medicina; 3) Regime Especial de Estudos do aluno Gabriel Costa24

Camuñas até o final desse semestre letivo. A reunião iniciou com a discussão dos itens de25

pauta 1 e 2 onde o Prof. Gustavo junto com os demais membros aprovaram ad referendum a26

solicitação do Prof. Carlos Gama e o oferecimento da optativa “Práticas em27

Otorrinolaringologia” pela Profa. Andressa Zanuncio. No item de pauta 3, o Prof. Gustavo fez a28

leitura do memorando encaminhado pela Assessoria para Assuntos Internacionais da UFSJ29

(ASSIN) solicitando o oferecimento de vagas para alunos estrangeiros pelo Programa PEC-G30

em 2018. O Prof. Gustavo irá ler um pouco mais sobre as diretrizes do programa e encaminhar31

um memorando à ASSIN relatando o número de vagas à serem oferecidas. O aluno Luciano32

Fernandes de Oliveira compareceu à reunião representando a Associação Atlética Acadêmica33

de Medicina da UFSJ/CCO e solicitou a inclusão da pauta “Liberação dos atletas do34

internato para participação no COPAMED”. Ele explicou que o COPAMED é um evento35

esportivo que reúne alunos de universidades de todo o estado de Minas Gerais e acontecerá36

entre os dias 12 e 15 de outubro de 2017 na cidade de Montes Claros/MG. Alguns alunos37

atletas que estarão cursando os internatos entre o 9º e o 12º período gostariam de participar do38

evento, solicitando a liberação dos internatos nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2017. A39

orientação do colegiado foi de que cada aluno deverá solicitar individualmente sua dispensa40



ao GAD responsável pelo referido internato e posteriormente ao coordenador do internato41

devendo a liberação estar condicionada à posterior apresentação do certificado de participação42

no evento. Dando prosseguimento à reunião, no item de pauta 5, o aluno Marcos Paulo43

relatou alguns problemas relacionados à remarcação de aulas e o cancelamento da aula44

prática com o Corpo de Bombeiros da UC Urgência e Emergência I sem aviso prévio aos45

alunos. Foi explicado ao mesmo que com relação à aula com os bombeiros houve uma falha46

de comunicação entre a coordenadoria e o professor responsável com relação à turma. Um47

tenente do corpos de bombeiros já havia comunicado que seria necessário reagendar a aula48

após o dia 12/06/17. Com relação às outras questões o aluno foi orientado pelo colegiado à49

apresentá-las na oficina que será realizada com o NDE e o coordenador de período em data já50

agendada na planilha de clínica. No item de pauta 6 foram feitos ajustes nos horários de aulas51

para 2017/2 conforme solicitado por alguns professores. O Prof. Gustavo irá encaminhar um e-52

mail aos coordenadores de unidades curriculares acentuando a importância da conferência das53

planilhas de aulas para o bom andamento do semestre letivo. No item de pauta 7 foi feita a54

leitura da solicitação da aluna Camilla Mara Gomes de Melo de quebra de pré-requisito para55

cursar as UC’s Urgência e Emergência I e II juntas no próximo semestre. A solicitação foi56

aprovada pelo colegiado desde que não haja choque de horários entre as disciplinas a serem57

cursadas pela aluna. No item 8 foi informado que o processo disciplinar da aluna Rayane58

Pereira Garcia foi aberto pela coordenadoria do curso e encaminhado à Reitoria para59

providências necessárias. Passando para o item 9 ficou definido que será designada uma60

comissão nomeada por portaria para a contagem das atividades complementares no próximo61

semestre. Com relação ao item de pauta 4 foi apresentada a Proposta de Pré-requisitos62

elaborada pelo NDE do curso para apreciação e votação. Dois membros votaram a favor, um63

contra e a Profa. Michele pediu para avaliar a proposta e retornar para votação na próxima64

reunião. Haverá nova votação na próxima reunião do colegiado. Passando para os informes: 1)65

Os planos de ensino de todas as unidades curriculares foram encaminhados aos66

coordenadores de unidade para atualização. O prazo é até o dia 30/06/17. Assim que67

estiverem prontos os planos serão publicados na página do curso. 2) A Norma 001/2015 que68

estabelece as atribuições dos coordenadores de unidades curriculares e coordenadores de69

período do curso de Medicina foi revisada e será republicada na página do curso. 3) A título de70

informação, já foi encaminhado à DICON o atestado do aluno Gabriel Costa Camuñas que71

estará em regime especial de estudos até o final desse semestre letivo. A próxima reunião ficou72

agendada para o dia 03/07/17 às 10:00 hs. A reunião encerrou-se às 12h14min. Nada mais73

havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e Souza, secretária dessa reunião, lavrei a74

presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.75

Divinópolis, 12 de junho de dois mil e dezessete.76

Prof. Gustavo Machado Rocha77

Prof.Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo78

Profa. Michele Conceição Pereira79

Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta80


