
ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2021, às3

13h06min, iniciou-se a Trigésima Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de4

Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ pela plataforma Google Meet,5

com a presença dos professores Gustavo Machado Rocha, Hygor Kleber Cabral Silva,6

Dênia Alves de Azevedo, Maria Tereza Taroni Marques de Moraes, Melina de Barros7

Pinheiro Inácio e a discente Luiza Teixeira Lelis. A reunião foi presidida pelo coordenador8

do curso, Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação da9

reforma do Projeto Pedagógico do curso de Medicina/CCO; 2) Solicitação das10

alunas Aline Morais Moreira e Cecília Faria referente autorização de preceptoria11

voluntária para a parte restante do Internato em Traumatologia no Hospital João12

XXIII. O professor Gustavo deu início à reunião apresentando a solicitação das alunas13

Aline Morais Moreira e Cecília Almeida e Amaral Faria de cursarem a parte restante do14

Internato em Traumatologia ao longo do 3º ciclo do calendário dos internatos (7 de junho15

a 15 de agosto de 2021), no Hospital João XXIII aos finais de semana, com preceptor16

voluntário. As alunas farão esse estágio juntamente com o Internato em Pediatria. O Prof.17

Gustavo consultou a coordenadora do Internato em Pediatria, Profª. Shirley Milagre, e18

como não está havendo atividades aos finais de semana nesse internato e a carga horária19

não está muito cheia, seria possível conciliar. O Colegiado aprovou a solicitação das20

alunas desde que seja realizado um plantão de no máximo 12 horas por semana durante21

as 10 semanas e essa informação conste no termo de adesão e compromisso que será22

confeccionado para abertura do processo de cadastro do preceptor voluntário.23

Prosseguindo a reunião, no item de pauta 1, o prof. Gustavo apresentou as principais24

alterações realizadas no novo Projeto Pedagógico do Curso: redução da duração de 2025

(vinte) para 18 (dezoito) semanas letivas, do primeiro ao oitavo períodos; e aumento da26

duração de 20-22 para 24 (vinte e quatro) semanas letivas, do nono ao décimo segundo27

períodos. Todos os internatos sofreram ajustes nas cargas horárias, de modo a não28

ultrapassar 30 (trinta) horas semanais de atividades. O Internato de Cirurgia será de 1829

(dezoito) semanas; o Internato de Medicina de Família e Comunidade será de 20 (vinte)30

semanas; e o Internato de Traumatologia será de 10 (dez) semanas ao todo, sendo 631

(seis) semanas no nono período (ITRAU-I) e 4 (quatro) semanas no décimo segundo32

período (ITRAU-II). O aumento da carga horária do Internato em Medicina de Família e33

Comunidade é uma solicitação antiga dos alunos do curso, apresentada em oficinas de34



período previamente realizadas, além de se melhor adequar às definições da Resolução35

nº 3, de 20 de junho de 2014 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de36

Graduação em Medicina. Serão criadas Unidades Curriculares de Formação em Extensão37

ao longo de todo o curso (1º a 12º períodos, de forma longitudinal), sendo que haverá38

uma Unidade Curricular de Formação em Extensão (36 horas por semestre) que ocorrerá39

conjuntamente com os respectivos PIESCs (do primeiro ao oitavo período) e com os40

Internatos de Cirurgia, Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia (do nono ao41

décimo primeiro períodos). Enquanto que no décimo segundo período, juntamente com o42

Medicina de Família e Comunidade serão 120 horas de Formação em Extensão. Além43

disso, haverá a Formação em Extensão Extra, com carga horária de 200 horas, onde os44

alunos ainda deverão participar de outras atividades de extensão, para completar a carga45

horária exigida (mínimo de 10% da carga horária total do curso). Neste sentido, os GADs46

“médicos” deverão fazer uma discussão e programação para o desenvolvimento de47

projetos e programas de extensão específicos, de acordo com os objetivos específicos de48

cada unidade curricular que estão descritos no novo PPC. Foi apresentada a carga49

horária total (7.486,6 horas relógio) e sua distribuição ao longo do curso e as principais50

mudanças estão nos internatos e na inclusão da “Formação em Extensão”. O novo PPC51

foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Dando sequência no processo de52

aprovação do novo PPC, a coordenadoria deverá solicitar a carta de anuências aos53

GAD’s, abrir o processo e enviar para a Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCO.54

Logo após deverá passar também pela Congregação do CCO, PROEN e finalmente pelo55

CONEP. O novo PPC deverá ser implantado em período regular após o retorno das aulas56

presenciais, após sua aprovação no CONEP. O prof. Gustavo falou do encerramento de57

seu trabalho junto à Coordenação do curso, visto que seu mandato se encerra em58

21/02/21. Foi destacado pelos presentes o excelente trabalho desenvolvido por ele ao59

longo desses dois mandatos. Ele relatou que continua disposto a contribuir com o que for60

necessário para o desenvolvimento e bom andamento do curso. A coordenação ficará a61

cargo da Profa. Andressa Vinha Zanuncio, eleita em 18/02/21. A discente Luiza Teixeira62

Lelis também está encerrando sua atuação como representante no colegiado, agradeceu63

a todos pela oportunidade e foi parabenizada pela atuação durante esse período, a64

representação discente ficará a cargo de Lucas Eduardo Silveira Diana. A reunião65

finalizou-se às 13h56min. Nada mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e Souza,66

secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será67



assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 19 de fevereiro de dois mil e68

vinte e um.69
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