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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos vinte e dois dias do mês de

abril de 2020, às dez horas e quinze minutos, iniciou-se a Vigésima Terceira Reunião

Extraordinária do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu -

CCO/UFSJ pela plataforma Hangouts, com a presença dos professores Gustavo

Machado Rocha, Eduardo Henrique de Matos Lima, Michele Conceição Pereira, Melina

de Barros Pinheiro Inácio, Júlio Cesar Veloso e da discente Luiza Teixeira Lelis. A

representante de turma do 12º período, Natália Rodrigues de Oliveira, foi convidada a

participar dessa reunião com o intuito de repassar as informações consentidas aos alunos.

A reunião foi presidida pelo Coordenador Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a

seguinte pauta: 1) Parecer sobre antecipação da formatura (exigência da PROEN

para nova reunião extraordinária). O professor Gustavo deu início à reunião

contextualizando os memorandos enviados da Pró-Reitoria de Ensino, que questionou

vários pontos técnicos do parecer encaminhado anteriormente pelo Colegiado de

Medicina CCO solicitando mais informações e documentos para análise. A PROEN emitiu

um memorando 076-2020 solicitando um posicionamento formal novamente do Colegiado

do curso de Medicina - CCO, em caráter excepcional, a respeito do adiantamento da

Colação de Grau dos alunos do 12º período do curso. Mediante essa solicitação, o Núcleo

Docente Estruturante (NDE) do curso de Medicina CCO, se reuniu no dia 21 de abril de

2020 para discutir essa possibilidade de antecipação da formatura dos alunos. A

discussão foi baseada na Medida Provisória nº 934 de 01/04/20 e na Portaria 383/2020

pelo MEC que autoriza as instituições de ensino federais a anteciparem a colação de grau

dos alunos regularmente matriculados no último período do curso desde que completada

75% da carga horária prevista para o internato. A proposta do NDE é de que os alunos

cumpram pelo menos parcialmente as atividades ainda faltantes do Internato de Medicina

de Família e Comunidade e do Internato de Traumatologia, de forma adaptada e

consentida. Mediante a essa discussão, será avaliada a possibilidade de retorno das

atividades dos internatos, de forma gradual, de acordo com as normativas das instituições

de saúde e após liberação da universidade. Neste sentido, será feita uma consulta à

PROEN referente a essa possibilidade, sendo que seriam adotadas todas as medidas de

proteção nos diversos cenários dos campos de prática. O professor Eduardo Lima, assim
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como os demais membros, também argumentaram sobre as medidas de segurança dos

alunos e professores que serão tomadas nessa situação. O professor Gustavo Rocha, na

condição de médico infectologista, se dispôs ao treinamento devido no que precisar.

Dando seguimento à reunião, o professor Gustavo informou esses alunos cumpriram até

o momento, respectivamente, 86,44% e 88,14% da carga horária total dos Internatos

(3186 horas), e 94,43% e 95,13% da carga horária total do curso (7756 horas). Dessa

forma, todos os membros do Colegiado concordam que esses alunos estão aptos, em

caráter excepcional, a anteciparem a formatura de acordo com os parâmetros vigentes e

de acordo com a formação acadêmico-profissional que já tiveram ao longo do curso.

Prosseguindo a reunião, cada membro informou um posicionamento individual sobre o

tema. O professor Eduardo Lima informou que inicialmente era contra a antecipação da

formatura, considerando o risco oriundo da atuação dos alunos no enfrentamento da

epidemia., mas que concordava com a medida em virtude do cenário atual. O professor

Júlio informou estar de pleno acordo com a antecipação da formatura, assim como a

professora Melina, a professora Michele e o discente Luíza, desde que seja respeitada a

vontade individual de cada aluno. Finalmente, o professor Gustavo manteve também o

posicionamento favorável, considerando, principalmente, o atual cenário epidemiológico

da epidemia de COVID-19 e a baixíssima perspectiva de retorno das atividades habituais

e regulares do curso. Portanto, após discussão, o Colegiado se mantém favorável a

antecipação da formatura, de forma unânime, caso seja de interesse individual de cada

aluno dessa turma (Turma XIII) . A reunião finalizou-se às 11h20min. Nada mais havendo

a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, secretária dessa reunião, lavrei a

presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais

presentes. Divinópolis, 22 de abril de dois mil e vinte.
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