
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA2

LINDU - CCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos dez dias3

do mês de junho de 2020, às quatorze horas, iniciou-se a Centésima Septuagésima4

Quarta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-5

Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ pela plataforma Google Meet, com a presença dos6

professores Gustavo Machado Rocha, Eduardo Henrique de Matos Lima, Michele7

Conceição Pereira, e a discente Luiza Teixeira Lelis. A professora Melina de Barros8

Pinheiro Ignacio justificou sua ausência. A reunião foi presidida pelo Coordenador Prof.9

Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1) Denúncia do professor10

Marcelo Gonzaga - Esclarecimentos do professor João Marcos; 2) Solicitação de11

prorrogação de prazo de integralização do curso das alunas Ana Cláudia Moreira12

Carvalho, Lorrany Alves Silveira e Mariana Rodrigues da Silva; 3) Estratégia do13

Colegiado para a retomada das aulas (presenciais/remotas); 4) Reinício das14

atividades práticas dos Internatos; 5) Solicitação da aluna Juliana Moreira Maia15

(Exame de Comprovação de Conhecimentos e Aproveitamento de horas para16

conclusão do IMFC); Informes: 1- Eleições membro docente no CONSU, Vice17

Coordenador, 2 vagas para membro docente NDE. O professor Gustavo deu início à18

reunião lendo os itens de pauta a todos os membros e nos informes os candidatos para19

as referidas eleições foram: Professor Alisson Oliveira para Vice Coordenador,20

Professor Eduardo Lima para membro docente no CONSU, professores Shirley Milagre21

e Guilherme Barcelos recandIdataram para o NDE. No item 1, foi discutido o documento22

enviado pelo professor João Marcos e após discussão ficou definido de consultar outras23

instâncias para uma possível possibilidade de instalação de um canal de Ouvidoria24

Interna UFSJ/CCO onde a comunidade académica tivesse o acesso para denúncias,25

reclamações e sugestões. Serão encaminhados e-mails aos professores Marcelo26

Gonzaga e João Marcos para ciência de que o Colegiado está apurando os fatos para27

solucionar o problema. No item 2, as solicitações das referidas alunas foram deferidas28

de acordo com a regularização da transferência interna para o curso de Medicina.29

Todas as alunas estão regulares e dentro do prazo. Prosseguindo a reunião no item 3, o30

professor Gustavo informou que a PROEN está coordenando essa discussão, mas31

precisa de um posicionamento do Curso de Medicina. Após discussão, a coordenação32



ficou de elaborar um documento a ser enviado aos líderes de GAD para opções e33

argumentações a respeito. Esse documento também será enviado ao NDE e a Técnicos34

de Laboratório de Ensino posteriormente. Serão analisadas as respostas para35

enviarmos a PROEN o posicionamento do Curso. No item 4, o professor Gustavo36

informou que não há resposta institucional oficial das atividades práticas dos Internatos.37

No item 5, foi discutido a solicitação da aluna Juliana Moreira Maia para a realização do38

Exame de Comprovação de Conhecimentos. A aluna preenche os critérios e está apta a39

realizar o exame. Será aberto um processo constituído por uma banca que será40

composta pelos professores Bernardo, Cristiana Rosa e Clarissa para realização desse41

exame. Todos os trâmites necessários a coordenação irá providenciar e aluna será42

avisada com antecedência conforme reza na Resolução 043, de 04 de dezembro de43

2013. A reunião finalizou-se às 15h40min. Nada mais havendo a tratar, eu Junivânia44

Aparecida dos Santos Lacerda, secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que45

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis,46

10 de junho de dois mil e vinte.47
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