
ATA  DA  VIGÉSIMA  QUINTA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos dezessete dias do mês de

agosto de 2020,  às nove horas e dez minutos,  iniciou-se a Vigésima Quinta Reunião

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

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

Machado Rocha,  Eduardo  Henrique  de  Matos  Lima,  Michele  Conceição  Pereira  e  da

discente Luiza  Teixeira  Lelis.  A Profa.  Melina  de Barros Pinheiro  Inácio justificou sua

ausência.  O  Prof.  Álisson  Oliveira  dos  Santos  não  compareceu  nem  justificou  sua

ausência. Além dos membros do colegiado, a reunião contou com 52 participantes, entre

líderes  dos  GAD’s  vinculados  ao  curso,  coordenadores  de  unidades  curriculares  e

representantes  discentes.  A  reunião  foi  presidida  pelo  Coordenador  Prof.  Gustavo

Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1) Discussão do retorno das atividades

emergenciais.  O  professor  Gustavo  deu  início  à  reunião  com  uma  apresentação

contendo instruções gerais  em relação às normativas e a programação proposta pelo

Colegiado  e  NDE  do  curso  para  o  período  emergencial.  As  atividades  acadêmicas

presenciais da UFSJ se encontram suspensas desde 23/03/20, o que acabou acarretando

um grande atraso nas atividades do curso de uma forma geral. A portaria 544/2020/MEC

autoriza em caráter excepcional o oferecimento de disciplinas teórico-cognitivas de forma

remota.  Porém,  especificamente para o curso de Medicina não podem ser  oferecidos

conteúdos práticos de forma remota. Foi apresentada a resolução 007/2020/CONEP que

regulamenta o ensino remoto emergencial  para os cursos de graduação da UFSJ. De

acordo com essa resolução, nenhuma atividade prática está autorizada para o 1º e 2º

períodos emergenciais. Porém, a coordenadoria do curso tem buscado discutir sobre a

possibilidade  de  oferecer  aulas  práticas  presenciais  para  os  alunos  no  2º  período

emergencial para evitar atrasos ainda maiores, considerando as especificidades do curso

de Medicina conforme a portaria 544/2020/MEC. O calendário para o período emergencial

foi aprovado pela Resolução 008/2020/CONEP, o primeiro período emergencial será de

setembro a dezembro de 2020 e o segundo de janeiro a abril de 2021. Nesse primeiro

momento, será oferecido o conteúdo teórico das disciplinas do 1º ao 8º períodos, e parte

de conteúdo prático em Unidades de Saúde somente para o 7o e 8o períodos, além dos

internatos.  As atividades teóricas deverão ser divididas em síncronas e assíncronas, com
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uma orientação de que somente 20 a 40% das atividades ocorram de forma síncrona. A

coordenação  do  curso  elaborou  um  modelo  de  plano  de  ensino  de  acordo  com  a

Resolução  007/2020/CONEP  que  será  enviado  aos  coordenadores  de  Unidades

Curriculares para preenchimento e posteriormente serão disponibilizados na página do

curso.  Foi  lembrado  ainda  que  a  Resolução  007  autoriza  o  retorno  dos  internatos  e

atividades afins,  porém, para que essas atividades retornem é necessário aguardar  a

autorização  do  Complexo  de  Saúde  São  João  de  Deus  e  demais  instituições

credenciadas. Foram apresentadas as disciplinas e os horários de aula para o 1º período

emergencial, e os artigos 11 e 12 da Resolução 007 que tratam do registro de frequência

e das atividades avaliativas nesse período, e sugestões de opções de avaliação conforme

parecer 009/2020 do CNE. Foi apresentado também o Artigo 15 da Resolução 007 que

orienta  sobre  as  ferramentas  a  serem  utilizadas  nas  aulas  remotas,  como  o  Portal

Didático e o oferecimento de uma biblioteca virtual pela UFSJ.  O Prof. Gustavo chamou

atenção para o fato de que diversas modalidades de capacitação vem sendo oferecidas

na  página  sobre  o  Ensino  Remoto  da  UFSJ  e  a  participação  dos  docentes  é

extremamente importante. A página apresenta também diversos esclarecimentos sobre o

período remoto para a comunidade acadêmica em geral. Após a apresentação, o Prof.

Gustavo  abriu  espaço  para  o  esclarecimento  de  dúvidas  dos  participantes.  Diversas

questões  foram  levantadas  e  discutidas  pelos  presentes.  A  reunião  finalizou-se  às

11h40min. Nada mais havendo a tratar,  eu Helena Augusta Viana e Souza, secretária

dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por

mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 17 de agosto de dois mil e vinte.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima

Profª. Michele Conceição Pereira

Discente Luiza Teixeira Lelis

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58


