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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA 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 vinte e cinco dias do mês de

4

fevereiro de 2019 às dez horas e oito minutos iniciou-se a Centésima Sexagésima Primeira

5

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

6

CCO/UFSJ na sala de reuniões da diretoria (105 A), com a presença dos professores Gustavo

7

Machado Rocha, Eduardo Henrique de Matos Lima, Júlio César Veloso, Michele Conceição

8

Pereira, Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo e da discente Vanessa Cristina de Paiva Oliveira.

9

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

10

a seguinte pauta: 1) Aprovação e Classificação das Solicitações de Monitoria 2019/1; 2)

11

Solicitação do aluno Gustavo Nogueira Coelho; 3) Solicitação do Professor Marcelo

12

Evangelista (Horário e local de disciplina optativa); 4) Decisão ad referendum 008/2018

13

(IMFC – preceptor voluntário); 5) Aprovação ad referendum das disciplinas optativas

14

“Profissionalismo: Gestão de tempo e agenda no desenvolvimento profissional”;

15

“Propriedade Intelectual, Busca e Redação de Patentes”, “Felicidade” e “Nutrologia

16

Básica” a serem ofertadas no semestre 2019/1; Inicialmente, o Prof. Gustavo falou sobre

17

sua reeleição e sua nomeação de acordo com a portaria 091 publicada em 21 de fevereiro de

18

2019. Prosseguindo a reunião foi discutido o item 1 onde foram avaliadas as solicitações de

19

monitoria para 2019/1, seguindo os critérios apresentados para a decisão, a saber: 1º) Carga

20

horária em laboratórios de ensino e atividades práticas; 2º) Índice de retenção na Unidade

21

Curricular. Foi elaborado o documento com a classificação final conforme previsto no edital de

22

monitoria 001/2019/UFSJ/PROEN. No item 2, foi discutida a solicitação do aluno Gustavo

23

Nogueira Coelho de cursar a UC “Cirurgia III” em RER e a quebra de pré-requisito para cursar

24

o Internato em Cirurgia. O aluno compareceu à reunião. O Prof. Gustavo fez a leitura da

25

solicitação encaminhada pelo aluno e falou sobre a norma do RER que foi recentemente

26

alterada por esse colegiado. De acordo com a norma atual o aluno pode cursar em RER

27

qualquer disciplina que tenha no máximo 25% de sua carga horária em aulas práticas. Por

28

essa norma, fica claro que o aluno pode cursar a UC Cirurgia III em RER. A questão discutida

29

foi a solicitação da quebra de pré-requisito para o Internato em Cirurgia. O aluno falou sobre as

30

razões de sua solicitação e após isso os professores Gustavo, Júlio e os demais membros

31

fizeram algumas observações. A solicitação foi colocada em votação e não foi aprovada por

32

esse colegiado. No item 3 foi discutida a solicitação dos professores Marcelo Evangelista e

33

Giovanna Ribeiro de oferecerem a optativa de Logosofia na Fundação Logosófica devido à

34

recente orientação da PROEN de que o curso não deve oferecer disciplinas no período noturno.

35

Os membros presentes solicitaram que seja feita uma consulta à direção do campus sobre a

36

solicitação. Passando para o item 4 foi aprovada a solicitação da aluna Josiane Lilibete Duarte

37

Martins de cursar o Internato em Medicina de Família e Comunidade na cidade de Timóteo/MG

38

com preceptor voluntário. No item 5 foi aprovado o oferecimento das disciplinas optativas

39

“Profissionalismo: Gestão de tempo e agenda no desenvolvimento profissional”;

40

“Propriedade Intelectual, Busca e Redação de Patentes” e “Felicidade”. A disciplina

41

“Nutrologia Básica deverá ser avaliada na reunião agendada para amanhã (26/02/19). A

42

reunião finalizou-se às 12:01h. Nada mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e Souza,

43

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

44

por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 25 de fevereiro de dois mil e dezenove.
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50 Discente Vanessa Cristina de Paiva Oliveira

