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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA 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 sete dias do mês de outubro de

4

2019 às dez horas e vinte minutos iniciou-se a Centésima Sexagésima Oitava Reunião

5

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

6

CCO/UFSJ no gabinete 10, 3º andar, Bloco D, com a presença dos professores Gustavo

7

Machado Rocha, Eduardo Henrique de Matos Lima, Melina de Barros Pinheiro Ignácio, Michele

8

Conceição Pereira e a discente Luiza Teixeira Lelis. O professor Júlio Veloso justificou

9

ausência. A reunião foi presidida pelo Coordenador Prof. Gustavo Rocha

para cumprir a

10

seguinte pauta: 1) Convocação do professor Eduardo Chula; 2) Participação de membros

11

externos ao Colegiado (discentes, docentes, técnicos e outros) nas reuniões do

12

Colegiado; 3) Plano de Ação do Coordenador de Curso ( relator: prof. Júlio Veloso); 4)

13

Aprovação ad referendum Norma das Atividades Complementares; 5) Solicitação dos

14

alunos João Victor Loreto Nalon e Priscilla Ferreira Zadra de cursar o IMFC com

15

preceptor voluntário; 6) Solicitação do aluno Theophilo de Paiva Caldas Neto (atividades

16

do internato) – Parecerista: Profa. Michele Pereira. Informes: 1- Situação do aluno

17

Terence Henrique Carneiro (prazo para integralização curricular); O professor Gustavo

18

deu início à reunião lendo os itens de pauta a todos os membros e nos informes deu ciência a

19

todos sobre a situação do aluno Terence. O aluno trancou a matrícula esse semestre (2019/2)

20

devido à dificuldade de conciliar o trabalho com o curso. O aluno teve uma reunião com o

21

professor Gustavo expondo sua situação e existe a possibilidade de prorrogação para

22

integralizar o curso. O aluno foi orientado a entrar com a solicitação ao Colegiado em momento

23

oportuno para não ser jubilado. Para o próximo semestre o aluno se dispôs a fazer o curso

24

mais regularmente. No item 2, foi discutido a participação de membros externos nas reuniões

25

de Colegiado. Foi sugerido que seja adotado um procedimento padrão para aqueles que

26

desejam acompanhar a reunião como ouvintes. Quando houver um grupo interessado, para

27

não tumultuar a reunião, somente um representante do grupo poderá participar, sendo que este

28

terá direito de voz caso seja demandado pelo Colegiado. Será feita ainda a revisão do

29

Regimento Interno do Colegiado, com inclusão desta cláusula. A professora Michele Pereira

30

ficou responsável por fazer a revisão inicial e apresentar uma proposta ao grupo na próxima

31

reunião. No item 3, foi renomeado para dar o parecer no Plano de Ação de Coordenador de

32

Curso o professor Eduardo Lima. Será assunto também na próxima reunião. No item 4, foi

33

aprovado ad referendum a Norma das Atividades Complementares. A Norma já está publicada

34

e atualizada na página do curso. No item 5, as solicitações dos alunos João Victor Loreto Nalon

35

e Priscilla Ferreira Zadra para cursar o Internato de Família e Comunidade em Belo Horizonte

36

foram aprovadas pelos membros. Serão feitas as documentações para o envio ao CONEP para

37

avaliação e aprovação. No item 1, o professor Eduardo Chula foi convocado a comparecer à

38

reunião para esclarecimentos de fatos ocorridos no semestre passado (aplicação de avaliação

39

substitutiva em clínica particular do professor; problemas no lançamento de freqüência de

40

aluna do PAS I). Diante das situações ocorridas entre professor e aluno, as ocorrências foram

41

42

resolvidas e o professor informou que não irá mais aplicar prova fora do ambiente universitário.

43

Além disso, o professor Eduardo Chula foi questionado também sobre as remarcações e atraso

44

das aulas que têm sido recorrentes no presente semestre. Foi solicitado ao professor o

45

cumprimento do cronograma conforme publicado, evitar remarcações, prever questões de

46

viagem sem maiores prejuízos aos alunos. Dessa forma, o professor foi advertido sobre todas

47

essas ocorrências recentes. O Colegiado definiu que, caso haja recorrência dessas

48

reclamações, será encaminhada uma solicitação de abertura de processo à instância superior

49

para as devidas providências. No item 6, foi discutido a solicitação do aluno Theophilo referente

50

a não participação das atividades do Internato aos domingos. Após discussão, sua solicitação

51

baixou em diligência e o aluno será convocado para a próxima reunião para maiores

52

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

53

Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que

54

depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 07

55

de outubro de dois mil e dezenove.
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Prof. Gustavo Machado Rocha
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Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima
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Profa. Michele Conceição Pereira
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Profª. Melina de Barros Pinheiro Ignácio

60

Discente Luiza Teixeira Lelis

