
ATA  DA  CENTÉSIMA  QUINQUAGÉSIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO

COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU -

CCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos onze dias do mês de

dezembro de 2017 às dez horas e quatorze minutos iniciou-se a Centésima Quinquagésima

Primeira  Reunião  Ordinária  do Colegiado  do Curso de Medicina  do Campus Centro-Oeste

Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a presença dos Professores Gustavo Machado Rocha, Júlio

César  Veloso,  Emerson Lopes  Froede,  Marcelo  Gonzaga  de  Freitas  Araújo  e  do  discente

Marcos Paulo da Cruz Pimenta. A Profa. Michele Conceição Pereira justificou sua ausência. A

reunião foi presidida pelo coordenador do curso Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a

seguinte pauta:  1) Proposta de criação de ambulatório de Medicina Tropical; 2)  Proposta de

aumento de oferecimento  para  40 vagas discentes  -  Levantamento de demanda de novos

docentes; 3) Aprovação da Liga Acadêmica de Oftalmologia; 4) Aprovação da Liga Acadêmica

de Radiologia e Diagnóstico por Imagem – CONRAD; 5) Relatório Anual de Atividades das

Ligas Acadêmicas; 6) Aprovação das optativas “PNAR: Pré-Natal de Alto Risco” e “A Logosofia

e a Humanização na área de saúde”; 7) Aprovação da realização do Internato de Medicina de

Família  e  Comunidade  na  cidade  de  Tiradentes  (aluno:  Lucas  Nicolas  Viana  Rossiter);  8)

Solicitação das alunas Caroline Rodrigues Menezes e Anna Karolyna Rodrigues Cunha para

aproveitamento de atividades complementares de outra Instituição; 9) Aprovação da criação da

Liga Acadêmica de Anestesiologia; 10) Realocação dos alunos nas subturmas dos PIESC’s

para 2018/1; 11) Oficinas do NDE (BBPM 8); Informes: Indicação para comissão de estágio

probatório.  A  reunião  iniciou-se  com  os  informes,  o  professor  Gustavo  fez  a  leitura  do

memorando  encaminhado  pela  diretoria  do  campus solicitando  indicação  de  um  docente

estável  para  comissão  de  avaliação  do  estágio  probatório  do  Prof.  André  Felipe  Zuccolo

Barragat de Andrade. Foi indicado o Prof. Júlio César Veloso. No item 7, o colegiado aprovou a

realização do Internato em Medicina de Família e Comunidade na cidade de Tiradentes pelo

aluno Lucas Nicolas Viana Rossiter. O aluno deverá procurar o SEACES para preenchimento

dos documentos necessários. No item 3 o aluno João Victor compareceu à reunião e explicou

todos os trâmites para funcionamento da Liga de Oftalmologia. A criação da liga foi aprovada

pelo colegiado. No item 4 o aluno Douglas compareceu para solicitar a aprovação da criação

da Liga Acadêmica de Radiologia.  Foi  verificada a documentação apresentada e a liga  foi

aprovada  pelo  colegiado.  No  item  5,  foi  lembrado  que  a  partir  de  2018  será  cobrada  a

apresentação de relatório anual pelas ligas e falou-se da importância do acompanhamento da

frequência dos alunos nas atividades da liga pelo professor responsável.  O aluno Douglas

encaminhará  à  coordenação  do  curso  os  dados  dos  contatos  das  ligas  para  avaliação  e

acompanhamento do andamento das mesmas. Posteriormente, a coordenação encaminhará

um e-mail informativo sobre as normas e apresentação do relatório anual às ligas. No item 9,

foi  aprovada  a  criação  da  Liga  de  Anestesiologia.  Ficou  pendente  a  carta  do  professor

responsável pela liga, os alunos responsáveis deverão entregá-la na coordenação do curso

para arquivamento junto com os demais documentos já entregues. No item 8 foi aprovado o

aproveitamento  de  atividades  complementares  cursadas  em  curso  de  Medicina  de  outra
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instituição pelas alunas Caroline Rodrigues Menezes e Anna Karolyna Rodrigues Cunha. Elas

deverão  levar  os  comprovantes  na  coordenação  do  curso  para  que  o  coordenador  possa

assinar certificando o aproveitamento dos mesmos, uma vez que a conferência e contagem só

será feita quando as alunas estiverem no 12º período do curso. No item de pauta 1 o Prof.

Gustavo apresentou o plano de ensino da optativa “Prática em Atenção Secundária: Medicina

Tropical” que será oferecida por ele no próximo semestre em substituição à UC obrigatória

“Pratica  em Atenção  Secundária:  Pneumologia”.  No  item 2  foi  apresentada  a  proposta  de

aumento de oferecimento para 40 vagas discentes no curso.  O  levantamento da demanda

necessária para esse aumento deverá ser feito pelo NDE avaliando o número de docentes,

preceptores,  estrutura  dos  laboratórios,  campos  de  prática  para  os  internatos  e  demais

aspectos envolvidos. No item de pauta 10 foi discutida a possibilidade de sorteio para alocação

dos alunos nas subturmas do PIESC para o próximo semestre. Alguns alunos procuraram o

coordenador do curso relatando problemas relacionados à alocação dos alunos nas subturmas

pelo CR conforme é feito no sistema. O aluno Marcos Paulo fará um levantamento entre as

turmas apresentando a resolução do CONEP que determina que a alocação seja feita pelo CR

e  avaliando  a  posição  dos  alunos  de  uma  forma  geral  quanto  a  isso.  O  resultado  será

apresentado na próxima reunião. No item de pauta 6, as optativas  “PNAR: Pré-Natal de Alto

Risco” e “A Logosofia e a Humanização na área de saúde” foram aprovadas com a solicitação

de  algumas  correções  no  plano  de  ensino  que  serão  encaminhadas  aos  professores

responsáveis.  Finalizando  a  reunião  com o  item 11,  o  Prof.  Gustavo  apresentou  algumas

ocorrências relatadas pelos alunos nas oficinas do NDE relacionadas à UC BPPM VIII. Essas

ocorrências serão discutidas na próxima reunião do NDE e se necessário os professores serão

convocados para esclarecimentos. A próxima reunião ficou agendada para 26/02/18 às 10h. A

reunião encerrou-se às 11h:50min. Nada mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e

Souza, secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será

assinada  por  mim  e  pelos  demais  presentes.  Divinópolis,  11  de  dezembro  de  dois  mil  e

dezessete.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Júlio César Veloso

Prof. Emerson Lopes Froede

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo

Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta
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