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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA 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. Aos dezesseis dias do mês de outubro

4

de 2017 às dez horas e dez minutos iniciou-se a Centésima Quadragésima Nona Reunião

5

Ordinária do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu -

6

CCO/UFSJ, com a presença dos Professores Gustavo Machado Rocha, Emerson Lopes

7

Froede e Júlio César Veloso. Os professores Marcelo Gonzaga e Michele Pereira justificaram

8

ausências. O discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta não compareceu. Como não houve

9

quórum suficiente, os membros presentes discutiram alguns tópicos específicos mais simples e

10

diretos, sendo que outros pontos foram transferidos para avaliação na próxima reunião

11

ordinária. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso Prof. Gustavo Machado Rocha

12

para cumprir a seguinte pauta: 1) Convocação do professor Eduardo Dias Chula, 2) Aprovação

13

do horário 1º semestre/2018, 3) Solicitação da aluna Carla Carolina Alves Lopes, 4) Solicitação

14

do professor Marcelo Gonzaga referente a lançamento de falta, 5) Regulamentação das Ligas,

15

6) Inclusão de dois itens de pauta: Solicitação da aluna Nicole Faraje F. Aragão (realizar

16

internato fora de Divinópolis), 7) Solicitação do aluno Pedro Henrique Alves Cardoso. A reunião

17

iniciou-se com o item de pauta 1, o professor Eduardo Chula foi convocado para a reunião,

18

mas não compareceu. No item 2, foram feitos alguns ajustes na grade do horário para o

19

primeiro semestre de 2018 (segundo, sexto e nono períodos, conforme solicitações de

20

professores). Será passado como informe na próxima reunião para aprovação. Prosseguindo,

21

no item 3, o ofício enviado pela aluna Carla Carolina foi lido pelo professor Gustavo. A situação

22

da aluna (deficiência auditiva) será informada aos professores do curso, solicitando atenção

23

especial durante as aulas e avaliações, se possível com verbalização mais lenta e em tom mais

24

elevado, assim como disponibilização de horários para atendimento individual, caso necessário

25

e demandado pela mesma. O item 4 será discutido na próxima reunião. Passando para o item

26

5, o Centro Acadêmico encaminhou os documentos que se refere à regulamentação das Ligas.

27

Será encaminhado aos membros para avaliação e será aprovado na próxima reunião. Essa

28

documentação será normatizada e publicada na página do curso. No item 6, foi avaliado o

29

pedido da aluna Nicole Faraje, o Colegiado está de acordo com sua solicitação em realizar o

30

Internato de Medicina de Família e Comunidade fora de Divinópolis, porém o prof. Guilherme

31

Barcelos, atual Coordenador do IMFC será consultado, para autorização e contato com o

32

supervisor local. Finalizando com o item de pauta 7, a solicitação do aluno Pedro Henrique foi

33

deferida, o aluno irá cursar Internato de Pediatria com o aval do professor Júlio Veloso

34

(Coordenador Internato de Pediatria) e o aluno será excluído da unidade curricular Cirurgia III,

35

conforme solicitado pelo próprio aluno. A reunião deu-se por encerrada às 11:00h. Nada mais

36

havendo a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, secretária dessa reunião, lavrei

37

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

38

presentes. Divinópolis, 16 de outubro de dois mil e dezessete.
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