
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU2

- CCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos dezessete dias do3

mês de setembro de 2020, às 13h03min, iniciou-se a Centésima Septuagésima Nona4

Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona5

Lindu - CCO/UFSJ pela plataforma Google Meet, com a presença dos professores6

Gustavo Machado Rocha, Hygor Kleber Cabral Silva, Dênia Alves de Azevedo, Maria7

Tereza Taroni Marques de Moraes, Melina de Barros Pinheiro Inácio e a discente Luiza8

Teixeira Lelis. A reunião foi presidida pelo coordenador do curso, Prof. Gustavo Machado9

Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1) Decisão Ad referendum 004/2020: Ciência do10

colegiado do curso de Medicina sobre a colaboração esporádica e com retribuição11

pecuniária do Prof. Paulo Afonso Granjeiro no Programa de Pós-graduação nível12

Doutorado Profissional em Odontologia, do Instituto Latino Americano de Pesquisa13

e Ensino Odontológico – ILAPEO; 2) Pedido de dispensa do PIESC IV (prática) da14

aluna Karynne Stephanne de Ávila Oliveira; 3) Revisão dos Atos Normativos do15

Colegiado (conforme Decreto 10139-2019); 4) Proposta de afiliação do curso à16

ABEM; 5) Recurso solicitação de aproveitamento de curso como optativa - aluna17

Larissa Santos Pereira; 6) Solicitação de dispensa do IMFC utilizando as horas de18

atuação na Ação Estratégica "O Brasil conta comigo" - aluno Bruno Fernandes; 7)19

Parecer 045/2020 CONSU - Regimento Interno do Colegiado do curso de Medicina20

do CCO. O professor Gustavo deu início à reunião dando boas vindas aos novos21

membros do Colegiado, Profa. Maria Tereza e o vice-coordenador do curso, Prof. Hygor.22

Logo após ele explicou um pouco sobre as atribuições do colegiado e a periodicidade das23

reuniões. Foi realizado o agendamento das próximas reuniões para 08 de outubro, 12 de24

novembro e 03 de dezembro, todas às 13 horas. No item de pauta 1 foi aprovado o Ad25

referendum dando ciência sobre a colaboração esporádica e com retribuição pecuniária26

do Prof. Paulo Afonso Granjeiro no Programa de Pós-graduação nível Doutorado27

Profissional em Odontologia, do Instituto Latino Americano de Pesquisa e Ensino28

Odontológico – ILAPEO. Prosseguindo a reunião, no item de pauta 2 foi apresentada a29

solicitação de dispensa do PIESC IV da aluna Karynne Stephanne de Ávila Oliveira. De30

acordo com a Resolução 013/2018/CONEP será solicitada à diretoria a nomeação da31

banca composta pelos Professores Hygor, Maria Tereza e Antônio Carlos para análise da32

documentação enviada pela aluna. Serão solicitados à aluna Cópia do plano de estágio e33

documento em papel timbrado da instituição com assinatura do preceptor e responsável34



pelo estágio, comprovando a carga horária e com a descrição das atividades efetivamente35

realizadas. Esses documentos também serão enviados à banca para análise e emissão36

de parecer. No item de pauta 3 foi apresentado o Memorando enviado pelo Gabinete da37

Reitoria solicitando o atendimento ao Decreto 10.139 de 28 de novembro de 2019 que38

dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. Será39

necessário fazer uma revisão e renomear as Normas do Colegiado vigentes. No item de40

pauta 4, o prof. Gustavo relatou que a Profa. Vivianne Groberio, do curso de Medicina do41

CDB, entrou em contato com ele sobre a possibilidade de filiação do curso à Associação42

Brasileira de Educação Médica. Ele explicou que essa filiação poderia trazer inúmeros43

benefícios para o curso. O Prof. Hygor elaborou uma proposta registrando todos os44

pontos relativos à essa filiação para envio à Reitoria. Os membros consideraram45

fundamental que primeiramente seja feita uma consulta aos demais docentes solicitando46

um posicionamento e se há interesse em colaborar com o processo, visto que seria47

necessário criar uma comissão de professores para acompanhamento nas atividades e48

demandas relacionadas à ABEM. No item 5, foi avaliado o recurso da aluna Larissa49

Santos Pereira sobre o indeferimento de seu pedido de aproveitamento do curso50

“Abordagem Domiciliar de Pacientes em Cuidados Paliativos” como disciplina optativa. O51

Prof. Gustavo explicou que o indeferimento se deve ao fato da solicitação da aluna não se52

encaixar em nenhuma das resoluções que tratam de aproveitamento de unidades53

curriculares da UFSJ (Resolução 013/2015 e 013/2018/CONEP). Para aproveitamento54

como optativa seria necessário a apresentação de registro em histórico escolar com a55

disciplina integralizada e com a nota. Todos os membros presentes concordaram com o56

indeferimento da solicitação da aluna. No item de pauta 6 foi avaliada a solicitação de57

dispensa do Internato em Medicina de Família e Comunidade do aluno Bruno Fernandes58

utilizando as horas de atuação na ação estratégica “O Brasil conta comigo”. Conforme já59

discutido previamente no Colegiado do curso e em acordo com a Portaria MEC nº 356 de60

20 de março de 2020, Memorando 13/2020 PROEN-ADJ, Resolução 013/2018/CONEP, a61

solicitação foi aprovada por todos os membros presentes. A coordenadoria do curso62

encaminhará um memorando à DICON, juntamente com todos os documentos63

apresentados, autorizando a dispensa e solicitando o registro no histórico do aluno.64

Finalizando a reunião, no item de pauta 7 foi apresentado o novo Regimento do Colegiado65

do curso aprovado em 24/08/20 pelo CONSU, no qual foi retirado o parágrafo que previa66

que os membros externos não poderiam participar dos momentos das votações nas67

reuniões. O regimento será publicado na página do curso. A reunião finalizou-se às68



14h21min. Nada mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e Souza, secretária69

dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por70

mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 17 de setembro de dois mil e vinte.71
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