ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 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 2021, às 13h30min,
iniciou-se a Centésima Nonagésima 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 Andressa Vinha Zanuncio, Hygor Kleber Cabral Silva, Dênia Alves de
Azevedo, , Melina de Barros Pinheiro Inácio e do discente Lucas Eduardo Silveira Diana. A
professora Maria Tereza Taroni Marques de Moraes justificou sua ausência. A discussão dos
itens de pauta foi transmitida aos demais alunos interessados pelo canal no YouTube. A
reunião foi presidida pela coordenadora do curso, Profª. Andressa Vinha Zanuncio para cumprir
a seguinte pauta: 1) Carta ao Colegiado da profa. Luciana Lara; 2) Solicitação do aluno
Matheus de Oliveira para cursar ICLM no próximo período emergencial; 3) Solicitação ad
referendum da aluna Vanessa Santos referente a preceptoria voluntária no Hospital Sofia
Feldman; 4) Aprovação ad referendum das disciplinas optativas “Casos Clínicos em
Transtornos de Personalidade” a serem ofertadas no próximo período emergencial pelos
professores Thiago Pedrosa e “Coloproctologia” a ser ministrada pelo professor Fábio
Henrique de Oliveira; 5) Indicação de comissão docente para contagem das atividades
complementares; 6) Aprovação das solicitações de Monitoria 2021-2; (Informes) 1Resposta da PROJU referente ao memorando enviado sobre a falsificação de documento;
A Profª. Andressa deu início a reunião lendo os itens de pauta aos demais membros. O
primeiro item a ser discutido foi o item 2, com a solicitação do aluno Matheus de Oliveira. A
solicitação foi avaliada e os membros chegaram à conclusão de que essa demanda ficaria a
cargo dos coordenadores das unidades curriculares (Internato de Clínica Médica e Internato de
G.O.) para resolverem. O aluno será informado da decisão. O item de pauta 1, a professora
responsável solicitou, via e-mail, a retirada de pauta. No item de pauta 3, os membros estão
cientes e de acordo. No item de pauta 4, foram aprovadas as disciplinas a serem ofertadas no
próximo período emergencial. Prosseguindo a reunião, foi discutido a indicação de docentes
para compor a comissão para a contagem das atividades complementares. Os professores que
já estavam na comissão se propuseram a continuar, são os professores Gustavo Rocha e
Melina Pinheiro. Será providenciado portaria para essa finalidade. Foi incluído um novo item de
pauta, o item 6, referente as aprovações das solicitações de monitoria 2021-2. As solicitações
ficaram da seguinte forma classificadas: Fundamentos de Clínica I (02 bolsas), Fundamentos
de Clínica II (02 bolsas), Introdução à Clínica I (02 bolsas), Introdução à Clínica II,III,IV (02
bolsas), Cirurgia I,II,II (04 bolsas); Urgência e Emergência (03 bolsas), Traumatologia (03

bolsas), PIESC V, VI (02 bolsas), BBPM Parasitologia (01 bolsa), BPPM Microbiologia (02
bolsas), BBPM Histologia e Embriologia (01 bolsa), Metodologia Científica II ( 02 bolsas),
BPPM IV ( 01 bolsa). Passando para os informes, foi lido aos demais membros o parecer da
PROJU enviado à coordenação. A coordenação fez todos os trâmites necessários referente a
essa situação. A coordenação abrirá um processo e encaminhará à PROEN solicitando
sindicância no referido caso. Finalizando a reunião às 14:56h, nada mais havendo a tratar, eu
Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, secretária desta 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 um.
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