ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos sete dias do mês de outubro de
2021, às 13h40min, iniciou-se a Centésima Nonagésima Segunda 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, Dênia
Alves de Azevedo, , Melina de Barros Pinheiro Inácio, Maria Tereza Taroni Marques de Moraes
e do discente Lucas Eduardo Silveira Diana. O professor Hygor Kleber Cabral Silva, não
participou da reunião devido à publicação da portaria referente à exoneração do cargo de Vice
Coordenador.

A discussão dos itens de pauta não foi transmitida aos demais alunos

interessados pelo canal no YouTube, pois o discente Lucas estava em atividade em campo de
prática (PIESC). A reunião foi presidida pela coordenadora do curso, Profª. Andressa Vinha
Zanuncio para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação ad referendum da solicitação do prof.
Marcelo Gonzaga; 2) Solicitações dos alunos Marcos Paulo da Cruz Pimenta e Vanessa
Teixeira dos Santos para iniciar Internato de Medicina de Família concomitante ao
Internato de Pediatria; 3) Discussão sobre a carga horária do PIC nos GADs que atuam
no curso de Medicina/CCO; Informes 1) Solicitação do professor Hygor Kleber Cabral
Silva, referente ao desligamento do cargo de vice coordenação; 2) Solicitação do
professor Fábio Henrique de Oliveira, referente ao desligamento do cargo de
Coordenador Geral dos estágios. A Profª. Andressa deu início a reunião lendo os itens de
pauta aos demais membros. O primeiro item a ser discutido foi o item 1, todos cientes e de
acordo. Item 2, as solicitações dos alunos foram avaliadas pelos demais membros e chegaram
a conclusão do Indeferimento, pois há incompatibilidade de horários para cursar IMFC
concomitantemente com Internato de Pediatria. Prosseguindo com os informes: 1-

O

desligamento do professor Hygor ao cargo da vice coordenação foi providenciado com a
emissão da portaria. Os trâmites para nova eleição serão providenciados pela coordenação. 2Também foi solicitado portaria de exoneração do professor Fábio Henrique de Oliveira do cargo
de Coordenador Geral de Estágios. O professor Júlio César Veloso se dispôs a assumir os
encargos administrativos desse

cargo. Finalizando a reunião, a professora Melina,

contextualizou o item de pauta 3 aos demais membros referente a carga horária dos PICs nos
GADs. Foi apresentado uma proposta que será encaminhada a uma instância superior para
apreciação e aprovação. Segundo a professora Melina, foi levado em consideração carga
horária do GAD no curso, número de professores titulados (mestrado ou doutorado) e a

necessidade de diversidade de áreas no PIC (clínica, cirurgia, GO, pediatria, psico e área
básica).

GAD
GAD Clínica
GAD Cirurgia
GAD GIESC
GAD ped
GAD GO
GAD psico
GAD Anatomia e Patologia
GAD Cito, Histo e Embrio
GAD Fisiologia
GAD Microbiologia, Parasitologia e Imunologia
GAD Farmácia Social e Farmacologia

No mínimo de orientações
8
6
2
1
5
6
1
1
3
1
1

Após discussão dessa proposta, todos os membros aprovaram. A coordenação irá aguardar
resposta da Direção ou de outra instância (Congregação ou Câmaras), sobre o memorando
enviado, para solicitar aos respectivos GADs nomes de professores para orientação dessa
Unidade Curricular ( PIC). A reunião finalizou às 14:40h, 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, 07 de
outubro de dois mil e vinte um.
Profª. Andressa Vinha Zanuncio
Profª. Maria Tereza Taroni Marques de Moraes
Profª. Dênia Alves de Azevedo
Profa. Melina de Barros Pinheiro Inácio
Discente Lucas Eduardo Silveira Diana

