
ATA  DA  CENTÉSIMA  SEPTUAGÉSIMA  OITAVA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO

COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU

- CCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos dois dias do mês

de  setembro  de  2020,  às  09h03min,  iniciou-se  a  Centésima  Septuagésima  Oitava

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, Dênia Alves de Azevedo, Melina de Barros Pinheiro Inácio e a

discente Luiza Teixeira Lelis.  A reunião foi presidida pelo coordenador do curso, Prof.

Gustavo Machado Rocha para cumprir  a  seguinte  pauta:  1)  Pedido de dispensa do

IMFC por atuação na ação estratégica “O Brasil conta comigo” dos alunos: Gabriela

Franco  Nascimento,  Isabella  Alves  Almeida  Machado,  Larissa  Santos  Pereira,

Nathália Cristina de Jesus Pereira, Marcos Barbosa Rodrigues de Moura e Felipe

Zacaroni  Botrel;  2)  E-mail  enviado  pelo  Prof.  Dante  (Coordenador  da  Unidade

Curricular BBPM VIII) em relação ao Prof. Mauro Ézio. O professor Gustavo deu início

à reunião relatando sobre o momento atual com intensa demanda na coordenadoria do

curso  e  a  consequente  necessidade  do  colegiado  se  reunir  mais  vezes  para  dar

andamento às diversas solicitações que vem sendo recebidas. No item de pauta 1, foram

avaliadas as solicitações de dispensa do Internato em Medicina de Família e Comunidade

dos alunos Gabriela Franco Nascimento, Isabella Alves Almeida Machado, Larissa Santos

Pereira, Nathália Cristina de Jesus Pereira, Marcos Barbosa Rodrigues de Moura e Felipe

Zacaroni  Botrel  utilizando  as  horas  de  atuação  na  ação  estratégica  “O  Brasil  conta

comigo”. Conforme já discutido previamente no Colegiado do curso e em acordo com a

Portaria  MEC  nº  356  de  20  de  março  de  2020,  Memorando  13/2020  PROEN-ADJ,

Resolução  013/2018/CONEP, as  solicitações  foram aprovadas por  todos os  membros

presentes.  A coordenadoria  do curso estará encaminhando os memorandos à DICON

juntamente com todos os documentos apresentados autorizando a dispensa e solicitando

o  registro  no  histórico  desses  alunos.  A  aluna  Larissa  Santos  Pereira  enviou  outros

certificados  para  análise  e  será  orientada  a  abrir  novo requerimento  detalhando  para

quais unidades gostaria de solicitar dispensa além do IMFC. Prosseguindo a reunião, no

item de pauta 2 foi apresentada a solicitação do Prof. Dante Alighieri (coordenador da UC

“Bases Biológicas da Prática Médica VIII) com relação à problemas de comunicação com

o prof. Mauro Ézio que leciona a aula sobre Farmacologia Mineral Óssea nessa UC. Após
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análise dos documentos enviados à coordenação, o Colegiado concluiu que ocorreu uma

falha de comunicação, pelo fato de os e-mails enviados ao Prof. Mauro Ézio terem sido

encaminhados ao endereço mauroeziopires@gmail.com. De acordo com o Prof. Mauro,

esse  e-mail  não  vem  sendo  utilizado  há  algum  tempo  e  seu  atual  endereço

é mauroezio@hotmail.com . O Prof. Mauro informou que sempre leciona a aula em BBPM

VIII, porém não deu retorno pois não recebeu os e-mails enviados pelo prof. Dante. Será

enviado e-mail  aos  dois  professores  informando a  posição  do  colegiado,  os  contatos

utilizados  atualmente  por  eles  e  sugerindo  ao  Prof.  Mauro  a  criação  de  um  e-mail

institucional, que é o canal oficial para comunicação via e-mail da UFSJ.  Será também

solicitado ao Prof. Mauro que possa contactar o Prof. Dante para confirmação da referida

aula e envio de questões de prova para o 1º período emergencial. Finalizando a reunião,

o Prof. Gustavo informou que a votação para a eleição de vice-coordenador do curso está

ocorrendo  novamente  no  dia  de  hoje  até  as  17  horas  devido  à  problemas  técnicos

ocorridos no sistema durante a votação em 01/09/20. A reunião finalizou-se às 10h00min.

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, 02 de setembro de dois mil e vinte.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Profª. Dênia Alves de Azevedo

Profª. Melina de Barros Pinheiro Inácio

Discente Luiza Teixeira Lelis
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