1 ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
2 CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA
3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos oito dias do mês de março de 2016
4 às sete horas e quarenta minutos iniciou-se a Centésima Trigésima Quarta Reunião Ordinária do
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Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com
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Aprovação ad referendum da disciplina optativa Introdução à Terapia Nutricional ofertada pelo

presença dos professores Melina de Barros Pinheiro, Clarissa Chaltein, Andressa Vinha
Zanúncio, Júlio Veloso, e da discente Nájila Aélida. A reunião foi presidida pela ViceCoordenadora professora Andressa Vinha Zanúncio para cumprir a seguinte pauta: 1professor João Marcos em 2016/1; 2 – Aprovação ad referendum Edital da Proen para o
laboratório de ensino – ajustes do laboratório de fisiologia; 3 – Pedido de abono de falta por
parte do aluno Terence Carneiro pois o aluno trabalha no Corpo de Bombeiros; 4 – Designação

13 de um professor para a contagem das atividades complementares; 5 – Esclarecimentos sobre a
14 UC Gestão em Saúde quanto ao cronograma, carga horária e data de sua ocorrência (Prof.
15 Pablo); 6 – Assinatura dos termos de estágio (internatos) devem ocorrer ao final do semestre
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que antecede seu início; 7 – Criar um cargo no curso chamado Coordenador de Estágios, de
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na UC UEIV, Informes: 1- Processo eleitoral para coordenador de curso, 2- solicitação dos
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da instituição. Prosseguindo a reunião, no item 4, a professora Andressa leu para os demais
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professor para maiores esclarecimentos. Ficou acordado que a partir do segundo semestre de

preferência ocupado por um dos professores que coordenam um dos Internatos. O diretor Prof.
Eduardo solicitou ao Colegiado que criasse este cargo administrativo e enviasse à Congregação
para aprovação; 8- Pedido da turma do 8º período solicitando revisão do atual conteúdo proposto
alunos do 6º período, 3- concursos para contratação de professores em andamento. A reunião
iniciou aprovando os itens de pauta 1 e 2 com a ciência de todos. No item de pauta 3, a
solicitação do aluno Terence Carneiro foi indeferida conforme o que segue na legislação vigente
membros um e-mail que o professor Denny encaminhou ao professor Frank explicando o regime
de trabalho e seus encargos administrativos e também sobre seu atendimento no Centro de
Especialidades Médicas. A professora Andressa ficou de entrar em contato com o referido
2016 será designado um professor para fazer a contagem das atividades complementares e que
neste semestre o professor Frank ainda fará a contagem. No item 5, ficou definido que o
Internato de Gestão ocorrerá antes do Internato de Cirurgia e que o professor Pablo coordenador
do Internato enviará o cronograma do Internato com certa antecedência para a devida
publicação e ciência dos alunos. No item 6, a coordenação encaminhará um e-mail ao Setor de
Apoio Acadêmico informando-os para definir uma data no fim do semestre para os alunos

35 assinarem o termo de estágio, alertando-os que a falta da assinatura no devido prazo acarretará
36 em falta e não poderá frequentar o estágio. Prosseguindo a reunião no item 7, ficou definido que
37 o professor Guilherme Barcelos será o Coordenador de Estágios e que os trâmites para a
38 aprovação na Congregação a professora Andressa providenciará. No item 8, a solicitação da
39 turma do 8 período foi atendida e a professora Andressa se prontificou juntamente com os
40 representantes do 7 e 8 períodos a avaliarem as planilhas e resolver a situação. Informes: 1- O
41 processo eleitoral para coordenador de curso será providenciado pela coordenação, 2- a
42 solicitação dos alunos do 6 período será resolvida analisando a possibilidade das reposição de
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aulas não ministradas com a professora Maria Carmelita. 3- O concurso para contratação dos
professores está sendo providenciado pelos devidos órgãos competentes. A reunião encerrou-se
às 09h00min. Nada mais havendo a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda,
secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada

47 por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 08 de março de dois mil e dezesseis.
48 Profª. Melina de Barros Pinheiro
49 Profª. Clarissa Chaltein Almeida Gontijo
50 Profª. Andressa Vinha Zanúncio
51 Prof. Júlio Cesar Veloso
52 Discente Nájila Aélida Oliveira Viana

