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2

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

3

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

4

de dezembro de 2020, às 13h09min, iniciou-se a Centésima Octagésima Segunda

5

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

6

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

7

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

8

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

9

Teixeira Lelis. O aluno Pedro Paulo Bergamini Braga também acompanhou as discussões

10

dos itens de pauta 5, 8 e dos informes. A discussão dessas pautas foi transmitida aos

11

demais alunos interessados pelo canal do Centro Acadêmico no YouTube. A reunião foi

12

presidida pelo coordenador do curso, Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a

13

seguinte pauta: 1) Aprovação ad referendum do pedido de dispensa do IMFC por

14

atuação na ação estratégica “O Brasil Conta Comigo” da aluna: Ana Cláudia

15

Moreira

16

Endocanabinóide e Perspectivas Terapêuticas da Cannabis Sativa L. e seus

17

derivados - Prof. Hygor Kleber Cabral Silva; Humanidades Médicas – Profa Nadja

18

Cristiane (Enfermagem); Tópicos Avançados em Aleitamento Materno - Profs. Júlio

19

Veloso e Márcia Romana (Enfermagem); Tópicos Especiais em Farmacologia e

20

Farmacoterapia - Prof. Marcelo Gonzaga; 3) Solicitação do aluno Pedro Henrique

21

Ferreira para realização do Internato em Cirurgia com preceptor voluntário; 4) E-

22

mail sobre remarcação de aulas - Prof. Eduardo Chula; 5) “ERE - Viabilidade do

23

retorno de aulas práticas X manutenção do ensino exclusivamente teórico remoto”.

24

6) Memorandos SEPEB Indicação comissão EP - Prof. Werner dos Santos Copatto

25

Costa / Indicação comissão EP - Prof. Thiago Andrade Pedrosa; 7) Criação de

26

disciplinas extemporâneas - GAD de Cirurgia; 8) E-mail Profa. Andressa -

27

Credenciamento de Hospitais e Preceptores. Informes: - Situação da aluna Manuela

28

Freitas Viana / turma XXIV;

29

Gustavo deu início à reunião lendo todos os pontos de pauta aos membros presentes. Foi

30

discutida a possibilidade de transmissão das reuniões do Colegiado e a criação de um

31

canal da Coordenação do curso no YouTube. Inicialmente foi discutido o item de pauta 5

32

para que os alunos pudessem acompanhar. O Prof. Gustavo contextualizou a atual

33

situação de suspensão das aulas presenciais, do ensino remoto e das aulas práticas no

34

curso. Conforme a Portaria 544/2020 do Ministério da Educação, as aulas práticas,

Carvalho;

2)
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- Posicionamento ERE 2 - Turma XXIV. O professor

35

especificamente para o curso de Medicina, não podem ser lecionadas à distância. As

36

práticas de rede de saúde (PIESC, PAS e Internatos) estão autorizadas pela Resolução

37

007/2020/CONEP, desde que o Colegiado autorize, acompanhe e monitore. No 1º

38

Período Emergencial foram oferecidos conteúdos exclusivamente teóricos do 1º ao 8º

39

períodos do curso, ocorrendo somente os PIESC VII e VIII e os PAS para diminuir o

40

prejuízo das turmas que estão prestes a ingressar nos internatos. Em agosto e outubro a

41

Coordenação enviou memorandos ao CONEP solicitando uma ampliação na discussão da

42

possibilidade de oferecer aulas práticas no 2º ERE no curso de Medicina. Diante disso o

43

CONEP indicou a criação de um Grupo de Trabalho (GT) formado pelos coordenadores

44

dos cursos de Medicina do CCO e da sede, representantes discentes, técnicos, um

45

membro do CONEP e a Pró-Reitora de ensino, professora Elisa Tuler. O Grupo se reuniu

46

diversas vezes, foram realizadas consultas à comunidade acadêmica sobre a viabilidade

47

do retorno às aulas práticas presenciais, sendo que a maioria dos membros foram

48

favoráveis ao retorno com as devidas medidas de proteção. Foi gerado um relatório

49

juntamente com uma proposta de protocolo sanitário de biossegurança para a retomada

50

das aulas e encaminhado ao CONEP. A solicitação foi incluída como pauta na reunião do

51

CONEP de 02/12/20, porém ainda não foi discutida, ficando para a próxima quinta-feira

52

09/12/20. No momento, a questão se encontra sem definição, havendo três possíveis

53

cenários para o 2º ERE: a) O primeiro, caso seja autorizado o retorno das aulas práticas

54

presencias, seriam oferecidas as disciplinas práticas que não foram lecionadas no 1º ERE

55

e algumas exclusivamente teóricas do semestre seguinte, e assim, terminando o 2º ERE

56

todo o conteúdo do 1º semestre de 2020 estaria concluído; b) No segundo cenário, caso

57

não seja autorizado o retorno presencial, seriam oferecidas somente as teóricas do

58

semestre seguinte, ficando devendo todo o conteúdo prático de dois períodos ou ainda,

59

as teóricas do semestre seguinte e os PIESC do semestre anterior; c) Em um terceiro

60

cenário, alguns docentes estão considerando inviável seguir o curso sem aulas práticas

61

de laboratório, pois, a carga horária prática é enorme e precisa de integração, a estrutura

62

curricular está sendo quebrada de uma forma drástica impactando significativamente na

63

formação do aluno. O aluno Pedro se pronunciou como representante discente no GT e

64

ressaltou a necessidade de priorização dessa demanda, visto a importância e a urgência

65

de uma definição sobre a questão. Ele falou ainda sobre os trabalhos do GT, que foram

66

realizados de forma essencialmente técnica. O assunto foi tratado com muito respeito,

67

porém, foi destacado que vivemos um período de mudanças sem perspectivas imediatas

68

de melhora, além de não haver uma definição de qual seria o momento certo de um

69

retorno seguro. Foi falado também sobre a necessidade de se discutir a possibilidade de

70

continuação do PIESC, visto que a prática laboratorial seria mais fácil de ser reposta

71

depois. O Prof. Hygor disse que o GIESC está de acordo com a retomada de todos os

72

PIESC, uma vez que o PIESC VII e VIII ocorreram no 1º ERE sem nenhuma

73

intercorrência mais significativa. Além disso, o PIESC não utiliza os laboratórios de ensino

74

e os professores e Unidades de Saúde estão dispostos a receber os alunos para esse

75

retorno. O problema seria o deslocamento dos alunos somente para o PIESC, o que

76

ocorreria uma ou duas vezes por semana. Será realizada uma consulta aos discentes

77

sobre essa questão. A Profa. Maria Tereza relatou que sua experiência com o PIESC VII

78

e VIII não foi proveitosa, os encontros foram muito espaçados, devido ao semestre curto e

79

pouca disponibilidade de salas na unidade de saúde. A questão logística não funcionou

80

bem e perdeu-se o seguimento. Porém, conforme relatado por outros membros, parece

81

ser um problema recorrente, e não específico do período de pandemia. É um problema da

82

gestão pública que não favorece o uso dessas infraestruturas. Ficou agendada uma

83

reunião extraordinária para a próxima quinta-feira 10/12/20 às 17 horas para uma

84

definição do conteúdo a ser oferecido no 2º ERE, após o parecer do CONEP. O Prof.

85

Gustavo irá alertar a PROEN sobre o atraso no cumprimento dos prazos no oferecimento

86

do 2º ERE devido à necessidade de aguardar a posição do CONEP. Além disso, devido

87

ao atraso na progressão das turmas atuais, o Colegiado considera inviável a entrada de

88

alunos no curso no ano de 2021. Na sequência foi discutido o item de pauta 8

89

encaminhado pela Profa. Andressa. O curso está em processo de novo credenciamento

90

de hospitais e preceptores e esses processos são bastante burocráticos. Ficou definido

91

que os internatos não se iniciarão nas datas previstas, caso esses credenciamentos não

92

estejam regularizados. No item de pauta 7 foi apresentada a carta enviada pela turma

93

XXIV, que relata dificuldades em manter as atividades em conjunto com a turma XXV. O

94

Prof. Gustavo disse que em algum momento realmente essas turmas precisarão ser

95

desmembradas, porém, essa questão deve ser definida pelo Colegiado. Por exemplo,

96

para o 2º ERE, caso as práticas do PIESC sejam oferecidas, somente a turma XXIV deve

97

ser cadastrada no PIESC I e em algumas teóricas, para que já possa ir desmembrando.

98

No informe 1 foi apresentada pelo Prof. Hygor a situação da aluna Manuela Freitas Viana

99

da turma XXV, e foi ressaltado pelos presentes o fato da instituição ser inclusiva e a favor

100

da liberdade e respeito à diversidade. O Prof. Gustavo acentuou que a coordenação está

101

sempre aberta a todas as questões e a qualquer problema que possa surgir. A

102

transmissão da reunião pelo CA29 foi interrompida após a discussão dessas pautas já

103

relatadas. Na sequência foi aprovada a decisão ad referendum que dispensa a aluna Ana

104

Cláudia Moreira Carvalho do Internato em Medicina de Família e Comunidade, utilizando

105

as horas de atuação na ação estratégica “O Brasil conta comigo”. Conforme já discutido

106

previamente no Colegiado do curso e em acordo com a Portaria MEC nº 356 de 20 de

107

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

108

solicitação foi aprovada por todos os membros presentes. No item 2, as optativas

109

“Sistema Endocanabinóide e Perspectivas Terapêuticas da Cannabis sativa L. e seus

110

derivados”, “Humanidades Médicas”, “Tópicos Avançados em Aleitamento Materno” e

111

Tópicos Especiais em Farmacologia e Farmacoterapia” foram apresentadas e aprovadas

112

para o 2º período emergencial. No item 3, a solicitação do aluno Pedro Henrique Ferreira

113

(matrícula 185450002) do 9º período, para cursar o Internato em Cirurgia com o preceptor

114

voluntário Samuel Barbosa Francisco de Souza, no município de Cláudio/MG na

115

instituição Santa Casa de Misericórdia de Cláudio, foi aprovada por todos os membros

116

presentes. Será aberto processo e encaminhado ao CONEP para análise e aprovação da

117

solicitação do aluno. Prosseguindo a reunião, com o item de pauta 4, o Prof. Gustavo fez

118

a leitura dos e-mails enviados pela turma XX relatando o não cumprimento de atividades

119

curriculares das unidades Fundamentos de Clínica I e Urgência e Emergência II pelo Prof.

120

Eduardo Chula. Conforme relatado pelos alunos alguns conteúdos constantes nos Planos

121

de Ensino dessas unidades não foram lecionados e foram agendadas reposições, que

122

também não foram cumpridas. Conforme discutido pelos membros presentes e relatado

123

pelos alunos, essa situação é recorrente. É uma situação que vem ocorrendo há vários

124

semestres, inclusive, com registros anteriores em reuniões do colegiado do curso. Ficou

125

definido que a situação será encaminhada à Diretoria do campus para questões

126

trabalhistas, solicitando as devidas penalidades. Caso os conteúdos fiquem pendentes

127

deverão ser repostos juntamente com a próxima turma. No item 6, foram designadas as

128

Profas. Maria Tereza Taroni Marques de Moraes e Melina de Barros Pinheiro Inácio, para

129

comporem a comissão de estágio probatório dos Profs. Werner dos Santos Copatto Costa

130

e Thiago Andrade Pedrosa, respectivamente. Finalizando a reunião, com o item 7, foi

131

aprovado o oferecimento das disciplinas práticas de Cirurgia I, Cirurgia III e Urgência e

132

Emergência I por professores do GAD de Cirurgia, entre dezembro de 2020 e fevereiro de

133

2021. Os planos de ensino e cronogramas serão solicitados aos professores responsáveis.

134

A reunião finalizou-se às 16h. Nada mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e

135

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

136

assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 03 de dezembro de dois mil e

137

vinte.

138

Prof. Gustavo Machado Rocha

139

Prof. Hygor Kleber Cabral Silva

140

Profª. Dênia Alves de Azevedo

141

Profª. Maria Tereza Taroni Marques de Moraes

142

Profª. Melina de Barros Pinheiro Inácio

143

Discente Luiza Teixeira Lelis
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