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COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU
- CCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos cinco dias do mês
de agosto de 2020, às 09h15min, iniciou-se a Centésima Septuagésima Sétima Reunião
Ordinária do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu CCO/UFSJ pela plataforma Google Meet, com a presença dos professores Gustavo
Machado Rocha, Eduardo Henrique de Matos Lima, Michele Conceição Pereira, Melina
de Barros Pinheiro Ignácio, Álisson Oliveira dos Santos e a discente Luiza Teixeira Lelis.
A reunião foi presidida pelo coordenador do curso, Prof. Gustavo Machado Rocha para
cumprir a seguinte pauta: 1) Recurso sobre solicitação de quebra de pré-requisito de
BPPM III da aluna Isabela Cristina Nunes e Sá; 2) Documentos para aprovação da
Liga Pneumoliga; 3) Solicitação da aluna Aline Morais Moreira - autorização para
realização do estágio em Medicina de Família e Comunidade; 4) Solicitação dos
representantes discentes dos Internatos: PROPOSTA DE RETOMADA DO CURSO
DE MEDICINA – PERÍODO DO INTERNATO. 5) Discussão do retorno das atividades
emergenciais. O professor Gustavo deu início à reunião solicitando a inclusão do ponto
de pauta 5 para discussão do retorno das atividades emergenciais. No item 4, ele explicou
que a Resolução 007/2020/CONEP autoriza o retorno dos internatos e atividades afins,
porém, para que essas atividades retornem é necessário aguardar a autorização do
Hospital São João de Deus. No dia 31 de julho a Profª Andressa participou de uma
reunião no hospital e devido à epidemia ainda não foi autorizado o retorno das atividades
de estágio na instituição. Haverá uma nova reunião no dia 14 de agosto para discussão
dessa questão. As atividades teóricas deverão ser antecipadas até a volta dos estágios
presenciais. No item de pauta 2, o Colegiado aprovou a criação da Liga Acadêmica de
Pneumologia. Conforme relatado pela discente Luiza Lelis, as pendências pelas quais a
liga não foi aprovada em sua solicitação anterior foram resolvidas. Prosseguindo a
reunião, no item 3, a solicitação da aluna Aline Morais Moreira foi indeferida considerando
que se trata de quebra de pré-requisito, o que comprometeria muito a questão pedagógica
pelo fato do IMFC ser uma consolidação do aprendizado do aluno preparando o mesmo
para o campo de trabalho. E ainda, considerando o iminente retorno das atividades dos
demais internatos poderia trazer prejuízos e uma necessidade de em algum momento a
aluna ter que optar por seguir o 9º período ou continuar o IMFC. No item 5, foi discutido o

retorno das atividades com o ensino remoto emergencial, conforme regulamentado pela
Resolução 007/2020/CONEP. O Colegiado deverá elaborar um documento propondo
quais unidades curriculares serão oferecidas no período emergencial e as equivalências.
A coordenação do curso elaborou um documento inicial com a proposta de que as aulas
teóricas ocorram no primeiro período emergencial e as aulas práticas no segundo período
emergencial. Foi sugerido também que cada turma do 1º ao 8º períodos curse dois
períodos, para que ao final do segundo período emergencial o ano de 2020 seja
encerrado. Os membros do colegiado irão trabalhar nesse documento durante os
próximos dias, e posteriormente será levado para discussão com os GAD’s e
representantes de turma. A próxima reunião ficou agendada para 12/08/20 às 09 horas
para continuação da discussão do retorno das atividades emergenciais. A solicitação de
quebra de pré-requisito para BPPM III da aluna Isabela Cristina Nunes e Sá deverá ser
resolvida caso as unidades sejam oferecidas conforme proposta apresentada nessa
reunião para o ensino remoto emergencial. A reunião finalizou-se às 11h00min. Nada
mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e Souza, secretária dessa reunião, lavrei
a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais
presentes. Divinópolis, 05 de agosto de dois mil e vinte.
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