1

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO

2

COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA

3

LINDU - CCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos vinte e

4

quatro dias do mês de junho de 2020, às dez horas e trinta minutos, iniciou-se a

5

Centésima Septuagésima Quinta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Medicina

6

do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ pela plataforma Google Meet, com a

7

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

8

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

9

Barros Pinheiro Ignácio justificou sua ausência. A reunião foi presidida pelo

10

Coordenador Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1)

11

Discussão sobre implantação de um canal interno - Ouvidoria UFSJ; 2) Discussão

12

sobre retomada das aulas - Avaliação dos documentos dos GAD’s, NDE e

13

Técnicos de Laboratório de Ensino; 3) Validação das horas de atuação na Ação

14

Estratégica “O Brasil Conta Comigo” para os internatos. Informes: 1- Resultados

15

Eleições: Vice-Coordenador do curso e 2 vagas para membro do NDE; 2 - Nova

16

Eleição Representante Docente no CONSU. O professor Gustavo deu início à reunião

17

lendo os itens de pauta para todos os membros presentes. Nos informes foram

18

apresentados os nomes dos candidatos eleitos, professor Álisson Oliveira dos Santos

19

para Vice-Coordenador do curso, professores Shirley Milagre Menezes e Guilherme de

20

Freitas Barcelos foram reeleitos para o NDE. Por questões administrativas a eleição

21

para Representante docente no CONSU será realizada novamente. No item 1, o Prof.

22

Gustavo falou sobre a existência de uma Ouvidoria Interna na UFSJ, a Profª. Michele

23

apresentou a Resolução 043/2007/CONSU que cria essa Ouvidoria, chamando atenção

24

para as atribuições da mesma e as funções do ouvidor geral da instituição. Foi falado

25

também sobre a possibilidade de acionar o NDA-CCO (Núcleo de Desenvolvimento

26

Acadêmico) para possíveis soluções de problemas de alunos e professores. O Prof.

27

Eduardo chamou atenção para o fato de que o NDA seria um importante canal para

28

possíveis soluções e estratégias para todos os cursos do campus. A coordenação irá

29

elaborar um documento a ser encaminhado aos alunos do curso apresentando os

30

canais institucionais para o envio de possíveis reclamações e denúncias sobre a

31

atuação de docentes. No item 2, o Colegiado está elaborando um documento com as

32

posições enviadas pelos GAD’s sobre a possibilidade de retomada das aulas de forma

33

remota e/ou presenciais. Os técnicos dos laboratórios de ensino foram consultados,

34

porém, acharam melhor não se posicionarem e aguardarem as orientações vindas das

35

instâncias superiores da Universidade. O NDE irá se reunir na próxima segunda-feira

36

29/06 para posicionamento sobre essa questão. Após revisão e finalização pelo

37

Colegiado, o documento será encaminhado para diversas instâncias da instituição como

38

CONEP, PROEN, Congregação e Câmara de Graduação do CCO. Consonante ao tema,

39

foi realizada na última segunda-feira, dia 22 de junho, Reunião da Congregação Geral

40

da UFSJ com representação de diversas classes da instituição para discussão sobre a

41

possibilidade da adoção de ensino remoto. O Prof. Gustavo participou e disse que há

42

vários servidores e discentes favoráveis, porém, há também muitas pessoas contrárias

43

ao retorno remoto das aulas, por diversos motivos, entre eles a preocupação com a

44

qualidade de ensino e ainda questões sociais de acesso à internet e equipamentos por

45

discentes e servidores. Os membros do Colegiado disseram que esse é o momento de

46

promover a inclusão digital, e foi sugerida a inserção de possíveis soluções para a

47

adoção do ensino remoto no documento a ser encaminhado para as instâncias

48

superiores. No item 3 foi discutida a possibilidade de validação das horas de atuação

49

dos alunos do curso na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” para os internatos.

50

De acordo com o Prof. Gustavo, há muitos alunos atuando principalmente no Hospital

51

São João de Deus e as diretrizes do MEC autorizam o aproveitamento dessas horas

52

para os Internatos de Pediatria, Clínica Médica e Medicina de Família e Comunidade. O

53

Colegiado definiu que as horas de atuação na ação do governo poderão ser utilizadas

54

para aproveitamento do Internato de Clínica Médica e de Medicina de Família e

55

Comunidade. Para o Internato em Pediatria, o aproveitamento somente será autorizado

56

em casos específicos em que o aluno tiver comprovação de atuação na área de

57

Pediatria. Finalmente, a título de informação sobre a solicitação da aluna Juliana

58

Moreira Maia (assunto discutido na última reunião), o exame de comprovação de

59

conhecimentos para a disciplina “Urgência e Emergência II” será realizado dia

60

01/07/2020 e o Colegiado está de acordo com o aproveitamento das horas de atuação

61

da aluna na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” para o Internato em Medicina de

62

Família e Comunidade. A próxima reunião ficou agendada para 08/07/2020 às 10h. A

63

reunião finalizou-se às 12:10h. Nada mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e

64

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

65

será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 24 de junho de dois mil e

66

vinte.

67

Prof. Gustavo Machado Rocha

68

Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima

69

Profª. Michele Conceição Pereira

70

Discente Luiza Teixeira Lelis
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