
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos treze dias do mês de maio de 20193

às dez horas e dezoito minutos iniciou-se a Centésima Sexagésima Quarta Reunião Ordinária4

do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ na sala5

de reuniões da diretoria (105 A), com a presença dos professores Gustavo Machado Rocha,6

Eduardo Henrique de Matos Lima, Júlio César Veloso, Michele Conceição Pereira e Melina de7

Barros Pinheiro Ignácio. Inicialmente o aluno Francisco Ewerton de Sousa Filho compareceu à8

reunião até a chegada da discente Vanessa Cristina de Paiva Oliveira. A reunião foi presidida9

pelo coordenador do curso Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1)10

Esclarecimentos do professor Marcelo Gonzaga; 2) Avaliação do MEC; 3) Aprovação dos11

horários do segundo semestre de 2019; 4) Aprovação da criação das Ligas Acadêmicas12

de Medicina do Esporte e do Exercício e Práticas Integrativas e Complementares; 5)13

Aprovação da Norma que regulamenta as Ligas; 6) Discussão do parecer de dispensa do14

PIC do aluno João Paulo; 7) Solicitação do aluno Paulo Ashidani; 8) Solicitação de vagas15

para o PEC-G; 9) Solicitação de alunos para cursar o Internato em Medicina de Família e16

Comunidade com preceptor voluntário; 10) Solicitação de aprovação da optativa17

“Síntese de Evidência no Contexto Científico” a ser oferecida pela Profª. Gylce da18

Enfermagem para 2019/2; Informes: 1) Portaria MEC nº 828, de 16 de abril de 2019, em19

relação ao Enade 2019. A reunião iniciou com o item de pauta 1 onde o Prof. Gustavo fez a20

leitura dos e-mails trocados com o Prof. Marcelo Gonzaga sobre os problemas ocorridos no21

processo avaliativo em BBPM VIII, e relatou que gostaria que ele tivesse comparecido à22

reunião para esclarecer os fatos. O Prof. Marcelo foi convocado e justificou sua ausência por23

estar de licença médica. O Prof. Gustavo informou que o professor Marcelo foi consultado24

previamente sobre a questão, antes da reunião do Colegiado onde foi deliberada a decisão, ao25

contrário daquilo alegado pelo professor. Conforme e-mails posteriores enviados pelo professor,26

ele informou que acataria a decisão do Colegiado e que o assunto seria resolvido. Em seguida27

o Prof. Gustavo falou sobre o item 1 dos informes. A prova do ENADE será realizada no dia28

24/11/2019 e os alunos ingressantes e concluintes deverão ser inscritos. Os ingressantes são29

dispensados. O Prof. Gustavo encaminhou um memorando ao técnico em assuntos30

educacionais Márcio Eugênio para esclarecer sobre a questão dos ingressantes caso eles31

queiram fazer a prova. No item 5 o Prof. Gustavo apresentou a proposta de minuta para32

a Norma de funcionamento das Ligas Acadêmicas vinculadas ao curso de Medicina do CCO.33

Ele explicou que fez algumas adequações e chamou atenção para pontos importantes. Ela34

será encaminhada para o C.A. e o CLAM para fazerem adequações e apresentarem antes da35

próxima reunião. Deverá ser encaminhada também para todos os professores e alunos para36

sugestões e adequações. No item 4, foi aprovada a criação das Ligas de Medicina do Esporte37

e do Exercício e Práticas Integrativas e Complementares. Compareceram à reunião alunos38

representantes dessas ligas e a aluna Thamyres Figueredo representando o CLAM. A aluna39

Thamyres apresentou a proposta elaborada pelo CLAM para a “Norma para Visitas Técnicas40



em hospitais e serviços de saúde” para ser revisada pelo colegiado. O Prof. Júlio fará a revisão41

da referida norma. No item 6 foi discutido o parecer da banca que analisou a solicitação de42

dispensa do PIC do aluno João Paulo de Oliveira Aguilar. O aluno compareceu para fazer43

algumas observações e disse que não faria sentido ser dispensado parcialmente por questões44

éticas. Logo após foi discutido e votado pelo Colegiado, tendo sido aprovada a dispensa45

integral do aluno (do PIC III ao PIC VII). Prosseguindo a reunião, no item 3, foi aprovado o46

horário de aulas para o próximo semestre. Conforme solicitado pela Profª. Dênia as aulas de47

PAS Pneumologia serão às quartas-feiras pela manhã e Urgência e Emergência IV às sextas-48

feiras pela manhã. Com relação à solicitação dos professores Cristiane Tilelli e Gilberto,49

durante a elaboração das planilhas a coordenação tentará intercalar mais as aulas deles, sem50

mexer no horário semanal. Finalizando a reunião com o item 8, serão oferecidas duas vagas51

para o programa PEC-G para o próximo ano. Os itens 2, 7, 9 e 10 deverão ser discutidos na52

próxima reunião. A reunião finalizou-se às 12:15h. Nada mais havendo a tratar, eu Helena53

Augusta Viana e Souza, secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se54

aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 13 de maio de dois mil55

e dezenove.56
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