
ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

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

- CCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos dois dias do mês3

de dezembro de 2021, às 13h54min, iniciou-se a Centésima Nonagésima Terceira4

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

Andressa Vinha Zanuncio, Eduardo Henrique de Matos Lima, Dênia Alves de Azevedo,7

Maria Tereza Taroni Marques de Moraes e do discente Lucas Eduardo Silveira Diana. A8

Profa. Melina de Barros Pinheiro Inácio justificou sua ausência. A discussão dos itens de9

pauta foi transmitida aos demais alunos interessados pelo canal do CA no YouTube. A10

reunião foi presidida pela coordenadora do curso, Profª. Andressa Vinha Zanuncio para11

cumprir a seguinte pauta: 1) Solicitação de autorização para ausência durante o12

período de atividades do Projeto Rondon dos discentes Vinicius Leite Melo, Ana13

Clara de Almeida Freire, Bruno Maia Seixas e Patrick Alexandre dos Santos Oliveira14

e dos docentes Andressa Vinha Zanuncio e Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo; 2)15

Indicação de novo orientador para o PIC da Profa. Nadja (atual PIC V - subturma B);16

3) Ad referendum aprovação para o discente Flávio de Araújo Cançado cursar o17

Internato em Clínica Médica com preceptor voluntário; 4) Revisão das Normas do18

Colegiado vigentes: https://ufsj.edu.br/comed/colegiado.php – Atos Normativos; 5)19

Questão da organização estrutural do curso de medicina para a turma XXIV (2020 –20

2025); 6) Solicitação de Aproveitamento de Unidades Curriculares - Aline Rezende21

de Oliveira. Informes: - Mudança de regime de trabalho do Prof. Rommel (20 para 4022

horas); - Aprovação do novo Projeto Pedagógico do Curso. A Profª. Andressa deu23

início à reunião com o item de pauta 1, onde foi aprovada a ausência das atividades24

curriculares obrigatórias dos discentes Vinicius Leite Melo, Ana Clara de Almeida Freire,25

Bruno Maia Seixas e Patrick Alexandre dos Santos Oliveira e dos docentes Andressa26

https://ufsj.edu.br/comed/colegiado.php


Vinha Zanuncio e Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo durante o período em que estarão27

participando de atividades do Projeto Rondon, de 02 à 20 de fevereiro de 2022. Os28

discentes deverão avisar previamente os coordenadores das disciplinas que estiverem29

cursando e combinar a reposição das atividades. No item 2 foi discutida a questão da30

subturma de PIC da Profa. Nadja. A professora se aposentou e a Profa. Maria Denise se31

propôs a assumir a orientação da subturma, conforme acordado com a Profa. Nadja.32

Ficou definido que quando ocorrer situações similares a essa, caso nenhum professor se33

proponha a assumir a orientação com a autorização do professor anterior, o grupo será34

dissolvido e os discentes inscritos nas demais subturmas do PIC. No item 3, foi aprovada35

a solicitação do discente Flavio de Araújo Cançado (matrícula 165450010) de cursar o36

Internato em Clínica Médica na cidade de Belo Horizonte (Hospital Metropolitano Odilon37

Behrens) com o preceptor voluntário Warley Cezar da Silveira. No item 4, ficou definido38

que as atuais Normas do Colegiado deverão ser revisadas e formatadas pelos membros39

do Colegiado de acordo com a Resolução 020/2020/CONSU e passarão a ser Instruções40

Normativas. Conforme o Memorando Circular nº 167/2021 - GABIN, as Instruções41

Normativas deverão estar publicadas na página do curso até 31/12/2021. No item 5, foi42

discutida a situação da Turma XXIV, a Profa. Andressa acentuou que várias dificuldades43

foram enfrentadas por todas as turmas no período emergencial, e que a Turma XXIV não44

será prejudicada com relação aos conteúdos. Os alunos devem informar à coordenação e45

aos coordenadores de UC’s sempre que algum professor não comparecer à aula ou não46

enviar a aula que deveria ter enviado. Os alunos não serão prejudicados por reivindicarem47

seus direitos e a coordenação precisa ser notificada. No item 6, foi apresentada a48

solicitação da aluna Aline Rezende de Oliveira. Sobre a dispensa do PIESC II, a Profa.49

Andressa fará a revisão e a correção, caso seja erro de digitação. Sobre a dispensa de50

BBPM VI a Profa. Andressa também estará verificando, porém, conforme já discutido na51

reunião, deverá ser indeferida, pois, aparentemente ela não cursou 75% do conteúdo da52



disciplina. Ficou definido que sempre que houver pedido de dispensa deverá ser53

verificado se o aluno já fez pedidos anteriores e analisada a documentação. Finalizando a54

reunião com os informes, foi aprovada a solicitação de alteração do regime de trabalho do55

Prof. Rommel Larcher Rachid Novais de 20 horas para 40 horas. O novo Projeto56

Pedagógico do Curso já está aprovado pelo CONEP e deverá ser implantado no 2º57

semestre de 2022. A reunião foi encerrada às 15:15h, nada mais havendo a tratar, eu58

Helena Augusta Viana e Souza, secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que59

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis,60

02 de dezembro de dois mil e vinte um.61
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