
ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO1

DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2019 às3

dez horas e vinte e oito minutos iniciou-se a Décima Oitava Reunião Extraordinária do4

Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a5

presença dos professores Gustavo Machado Rocha, Júlio César Veloso, Eduardo Henrique de6

Matos Lima, Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo e da discente Vanessa Cristina de Paiva7

Oliveira. A professora Michele Conceição Pereira justificou sua ausência. A reunião foi8

presidida pelo Coordenador Professor Gustavo Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1)9

Solicitação de Recurso do aluno Natã Dienes Machado e dispensa do PIC; 2) Solicitação10

de Recurso do aluno Wallace Silva Campos; 3) Calendário de reuniões de Colegiado do11

primeiro semestre de 2019; 4) Aprovação ad referendum da disciplina optativa12

“Nutrologia Básica”; 5) Solicitações encaminhadas pelo Setor de Inclusão e Assuntos13

Comunitários; 6) Solicitação de dispensa do PIC do aluno João Paulo de Oliveira Aguilar;14

Informes: 1) Renúncia do Prof. Eduardo Henrique do NDA (Núcleo de Desenvolvimento15

Acadêmico) 2) Ad referendum solicitação de afastamento do professor Carlos Alberto16

Pegolo da Gama; 3) Indicação para comissão de estágio probatório (Dênia Alves de17

Azevedo, Fabíola Cristina Santos Tavares; Rommel Larcher Rachid Novais); 4) Renúncia18

do Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo do Colegiado. A reunião iniciou-se com o item19

de pauta 4 onde foi aprovado o oferecimento da optativa “Nutrologia Básica”. O horário de20

término das optativas deverá ser ajustado para 18h55min no sistema e deverá ser21

encaminhado um e-mail aos professores responsáveis a alteração. Prosseguindo a reunião, foi22

discutido o item 2, referente ao recurso do aluno Wallace Silva Campos devido a sua23

reprovação por frequência em BPPM IV no segundo semestre de 2018. O aluno compareceu à24

reunião e relatou que algumas vezes precisou se atrasar para a aula pelo fato de ser bombeiro25

militar e trabalhar em plantões na cidade de Nova Serrana. O Prof. Gustavo falou sobre a26

Norma de Procedimentos Acadêmicos que define o prazo para recursos no caso de27

reprovação por nota mas não por frequência. De acordo com informações da DICON, o aluno,28

que veio de transferência da sede foi inscrito nas unidades que iria cursar no dia 03/08/18. O29

Prof. Gustavo verificou que no sistema constavam quatro faltas para o aluno antes mesmo30

dele ser inscrito na disciplina. Dessa forma, o diário foi revisto e o aluno aprovado nessa UC.31

No item 1, o Prof. Gustavo fez a leitura do recurso do aluno Natã Dienes Machado devido à32

sua reprovação por frequência na UC BPPM IV no segundo semestre de 2018. O aluno33

compareceu à reunião e relatou que algumas vezes faltou às aulas da disciplina devido a34

problemas psicológicos, conforme atestado apresentado ao colegiado. Ele disse ainda que35

ficou confuso com relação à quantidade de faltas na disciplina, uma vez que a professora36

atrasou o lançamento da frequência no sistema. De acordo com a Resolução37

012/2018/CONEP, artigo 11, parágrafo 3º: “Nas disciplinas dos cursos presenciais, o registro38

da frequência discente às aulas deve ser realizado a cada aula ou, extraordinariamente, em39

até 10 (dez) dias úteis”. Será encaminhado um memorando ao líder do GAD BPPM MC40



solicitando uma posição sobre o recurso do aluno. Ainda no item 1 e incluindo o item 6, sobre41

a solicitação dos alunos Natã Dienes Machado e João Paulo de Oliveira Aguilar de dispensa42

do PIC, deverá ser encaminhado um memorando para a diretoria do campus solicitando a43

nomeação dos professores João Marcos Arantes Soares, Cristiane Queixa Tilelli e Melina de44

Barros Pinheiro Inácio para comporem a comissão temporária de avaliação de dispensa do45

PIC desses dois alunos de acordo com a Norma 003/2018/COMED. No item 3, as reuniões do46

colegiado para esse semestre ficaram agendadas para os dias 18/03, 15/04, 13/05 e 10/06 às47

10 horas. No item 5, foi feita a leitura dos documentos encaminhados pelo Setor de Inclusão e48

Assuntos Comunitários sobre solicitações de adequações para os alunos Isabella Maria da49

Silva, Patrick Alexandre dos Santos Oliveira, Alessandra Aparecida Santos e Melo e Carla50

Carolina Alves Lopes. Será encaminhado um e-mail para todos os professores do curso51

orientando sobre as necessidades desses alunos, e um memorando à diretoria e prefeitura do52

campus com o documento do aluno Patrick Alexandre dos Santos Oliveira para providências53

necessárias. Passando para os Informes, no item 1 foi feita a leitura da renúncia do Prof.54

Eduardo Henrique do NDA. Na próxima reunião deverá ser indicado um professor para a vaga.55

No item 2, foi aprovada a solicitação de afastamento do Prof. Carlos Alberto Pegolo da Gama56

conforme Decisão Ad Referendum nº 001/2019 do Colegiado do curso. No item 3, foram57

indicados os professores Denny, Andressa e Melina para comporem a comissão de avaliação58

de estágio probatório dos professores Fabíola, Dênia e Rommel, respectivamente. No item 4,59

foi lida a renúncia do Prof. Marcelo como membro docente do colegiado. Deverão ser60

providenciadas eleições para novo membro. A reunião encerrou-se às 12h. Nada mais61

havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e Souza, lavrei a presente ata que depois de lida,62

se aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, vinte e seis de63

fevereiro de 2019.64

Prof. Gustavo Machado Rocha65

Profª. Júlio César Veloso66

Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima67

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo68

Discente Vanessa Cristina de Paiva Oliveira69


