1

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA 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 dez dias do mês de junho de 2019

4

às dez horas e quinze minutos iniciou-se a Centésima Sexagésima Quinta Reunião Ordinária

5

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

6

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

7

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

8

Barros Pinheiro Ignácio e a discente Vanessa Cristina de Paiva Oliveira. A reunião foi presidida

9

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

10

referendum aprovação da optativa “Síntese de Evidência no Contexto Científico – profa.

11

Gylce do curso de enfermagem para 2019/2; 2) Calendário Acadêmico 02/2019 – início

12

das aulas em 12/08 – Capacitação Docente de 07 a 09/08; 3) Avaliação do MEC; 4)

13

Solicitação de alunos para cursar o Internato em Medicina de Família e Comunidade com

14

preceptor voluntário; 5) Solicitação da aluna Isadora Montoaneli Bichara – IMFC com

15

preceptor voluntário; 6) Cronograma de reuniões do Colegiado 02/2019; 7) Aprovação da

16

minuta final da Norma de Ligas; 8) Solicitação do aluno Paulo Ashidani (liberação de

17

atividades no período de 01/08/2019 a 13/08/2019); 9) Solicitação da aluna Thamyres

18

Figueredo Silva; 10) Reconhecimento de representante de turma como critério de

19

representatividade estudantil; 11) Permissão de organização de uma mesa redonda;

20

Informes: 1) Vagas de transferência externa; 2) Resposta da PROEN ao memo 51/2019

21

(vagas remanescentes); 3) Ad referendum Júlia Resende Costa, IMFC preceptor

22

voluntário, 4) Liga “ Cuidados Paliativos” (aprovação). A reunião iniciou com os informes:

23

1) O professor Gustavo comentou com os demais membros sobre o envio do memorando à

24

PROEN pontuando várias dificuldades com o número de alunos referente às vagas de

25

transferência, da dificuldade de campo de prática e do déficit de professores que o curso tem

26

enfrentado. Contudo, no informe 2, obtivemos a seguinte resposta da Proen: O número de

27

vagas remanescentes de um curso é determinado conforme o disposto no Art. 5º da Resolução

28

UFSJ/CONEP 028/2018: “Art. 5º O número de vagas remanescentes do curso/turno é a

29

diferença entre o número de vagas total do curso/turno e o número total de discentes

30

matriculados, excluídos os discentes integrantes de convênios internacionais e os discentes

31

ingressantes por transferência ex officio, até o máximo de 50% do número de vagas regulares.”

32

No informe 3, foi a aprovado ad referendum a documentação da aluna Júlia Resende Costa

33

referente à preceptoria voluntária do Internato de Medicina de Família e Comunidade. No

34

informe 4, o professor Gustavo ficou de avaliar a aprovação da Liga “Cuidados Paliativos”.

35

Prosseguindo a reunião, foi discutido o item de pauta 8, referente à solicitação do aluno Paulo

36

Ashidani sobre a liberação das atividades no Internato no período de 01/08/2019 a 13/08/2019.

37

O aluno se manifestou e disse que há viabilidade de fazer o internato de Ginecologia e

38

Obstetrícia primeiro, depois fará o de Pediatria. Ele já consultou à coordenação do Internato de

39

G.O. e a coordenadora precisa do respaldo do Colegiado. Será encaminhado à Coordenadora

40

Professora Lectícia Siqueira solicitando um posicionamento a respeito. No item 10, o aluno

41

Matheus Oliveira Rocha expôs os argumentos sobre o reconhecimento de representante de

42

turma como critério de representatividade estudantil para contagem de carga horária

43

complementar. O Colegiado acha relevante a solicitação e sugere que faça uma Norma

44

descrevendo as atribuições discentes/docentes para regulamentação. Essa Norma poderá ser

45

avaliada na próxima reunião. No item 1, foi aprovado ad referendum a optativa que será

46

ofertada pela professora Gylce no próximo semestre “Síntese de Evidência no Contexto

47

Científico”. No item 2, foi discutido o calendário acadêmico para o próximo semestre. Será

48

encaminhado um memorando à PROEN justificando a mudança de 20 (vinte) para 19

49

(dezenove) semanas o próximo semestre. Será alterado no PPC. As aulas terão início dia

50

12/08/2019. Do dia 07 a 09/08 haverão oficinas com os docentes, discussão sobre o projeto

51

pedagógico, capacitação docente etc. No item 3, a avaliação do MEC ainda não foi marcada.

52

No item 4, foi aprovado a solicitação dos alunos: Ana Luiza Pereira de Souza, Beatriz

53

Werkhaizer Segolin, Júlia Resende Costa e Larissa Oliveira dos Reis para cursar o Internato de

54

Medicina de Família e Comunidade com preceptor voluntário. A documentação será enviada ao

55

CONEP após anuência do Coordenador do Internato de Medicina de Família e Comunidade,

56

professor Guilherme Barcelos. No item 5, a solicitação da aluna Isadora Montoaneli Bichara

57

referente ao IMFC com preceptor voluntário também foi aprovada e aguardamos a

58

documentação necessária para tal finalidade. No item 6, foram definidas as datas das próximas

59

reuniões de Colegiado: Serão: 19 de agosto, 09 de setembro, 07 de outubro, 11 e 25 de

60

novembro de 2019 no horário das 10 (dez) horas. No item 7, foi apresentado a minuta da

61

Norma das Ligas, porém serão feitos alguns ajustes para a versão final. A Norma foi aprovada

62

pelo Colegiado e será publicada. Dando prosseguimento, a solicitação da aluna Thamyres

63

Figueredo Silva foi deferida pelo Colegiado. Será encaminhado um ofício ao Coordenador do

64

Internato de Cirurgia para ciência. No item 11, a permissão de organização de uma mesa

65

redonda é viável, porém será necessário que nos envie próximo a data do evento (lista de

66

presença, cronograma do evento, carga horária). A Coordenação poderá emitir os certificados,

67

mas para outras instâncias emitirem certificados terão que consultá-los. A reunião finalizou-se

68

às 12:15h. Nada mais havendo a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, secretária

69

dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e

70

pelos demais presentes. Divinópolis, 10 de junho de dois mil e dezenove.

71

Prof. Gustavo Machado Rocha
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Prof. Júlio César Veloso

73

Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima

74

Profª. Melina de Barros Pinheiro Ignácio

75

Profª. Michele Conceição Pereira

76

Discente Vanessa Cristina de Paiva Oliveira

