
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA2

LINDU - CCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Ao primeiro3

dia do mês de abril de 2020, às dez horas e cinco minutos, iniciou-se a Centésima4

Septuagésima Terceira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Medicina do5

Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ pela plataforma Hangouts, com a6

presença dos professores Gustavo Machado Rocha, Eduardo Henrique de Matos Lima,7

Júlio César Veloso, Michele Conceição Pereira, Melina de Barros Pinheiro Inácio e a8

discente Luiza Teixeira Lelis. A reunião foi presidida pelo Coordenador Prof. Gustavo9

Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1) Solicitação Ad referendum -10

Preceptoria Voluntária - Aluna: Heliomara de Fátima Soares Nunes (não chegou a11

ser confeccionada a decisão ad referendum pois a aluna não tinha as datas nas12

quais ela estaria em campo, e com a suspensão das atividades académicas, ela13

achou melhor aguardar); 2) Solicitação Ad referendum - Mobilidade Académica -14

Aluna: Cecilia Almeida e Amaral Faria; 3) Aprovação da Liga Pneumologia -15

Relatora Discente Luiza Teixeira Lelis; 4) Avaliação dos relatórios das Ligas - 201916

(o prazo de entrega dos relatórios foi adiado por 15 dias conforme solicitado por17

e-mail pelo CLAM); 5) Denúncia contra o professor João Marcos; 6) Internatos -18

possibilidade de manter atividades adaptadas para o Enfrentamento à Epidemia19

(Portaria MEC 356-2020 e Portaria Ministério da Saúde 492-2020); 7) Solicitação de20

prorrogação do prazo de integralização do curso - aluno: Eduardo Rafael Oliveira21

Borges; 8) Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar MC III, BPPM III e22

BPPM IV da aluna Isabela Cristina Nunes e Sá; Informes: 1- Possibilidade de23

aulas à distância - Calendário Académico Suspenso (Resolução CONEP 002-2020).24

O professor Gustavo deu início à reunião lendo os itens de pauta a todos os membros e25

nos informes foi discutido a possibilidade de oferecimento de curso (na modalidade à26

distância) e de capacitação em Ensino à Distancia (EAD) para os docentes do curso de27

Medicina do CCO, incluindo os conceitos, modalidades e ferramentas disponíveis nessa28

modalidade considerando a necessidade urgente deste tipo de atividade frente ao29

preocupante cenário epidemiológico atual. Será confeccionado um memorando com30

esses argumentos ao órgão responsável para verificar essa possibilidade. Os itens 1 e31

2 foram aprovados ad referendum, o Colegiado está ciente e de acordo. No item 3,32



como as atividades acadêmicas estão suspensas, até o momento, não foi entregue a33

documentação para avaliação. Assim que retornarem as atividades será apresentado34

ao Colegiado para aprovação. No item 4 a entrega dos relatórios das Ligas foi suspensa35

até o retorno das atividades normais. No item 5, o professor Gustavo leu o e-mail36

enviado pelo professor Marcelo Gonzaga referente à denúncia contra o professor João37

Marcos. O assunto foi discutido entre os membros e será encaminhado um e-mail ao38

professor João Marcos solicitando esclarecimentos sobre os fatos relatados para que o39

Colegiado possa ampliar a discussão sobre os assuntos levantados. Dessa forma,40

aguardaremos o posicionamento do professor e na próxima reunião (06/05) os dois41

professores serão convocados para os devidos esclarecimentos. Prosseguindo a42

reunião, foi discutida a suspensão das atividades dos Internatos juntamente com as43

atividades acadêmicas. O Colegiado é favorável à adesão à ação “Brasil Conta Comigo”44

conforme Portaria 492 publicada em 23 de março de 2020, desde que haja garantia de45

fornecimento de insumos de bioseguranca (EPI’s) aos alunos. No item 7, foi discutido o46

prazo de integralização do aluno Eduardo Rafael Oliveira Borges que está vencendo47

esse semestre. O Colegiado está ciente e de acordo e solicitaremos à DICON os48

trâmites necessários para a prorrogação. Finalizando a reunião, no item 8, foi deferida a49

solicitação de quebra de pré-requisito da aluna Isabela Cristina Nunes e Sá apenas50

para Metodologia Científica III, para BPPM III e IV foram indeferidas. A reunião finalizou-51

se às 12h20min. Nada mais havendo a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos52

Lacerda, secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada,53

será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 01 de abril de dois mil e54

vinte.55
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