1 ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA 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 vinte dias do mês de abril de 2016
4 às sete horas e quarenta e seis minutos iniciou-se a Centésima Trigésima Quinta Reunião
5 Ordinária do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu 6 CCO/UFSJ, com presença dos professores Andressa Vinha Zanuncio, Júlio César Veloso,
7 Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo, Melina de Barros Pinheiro Inácio, Clarissa Chaltein Almeida
8 Gontijo e da discente Nájila Aélida Oliveira Viana. A aluna Renata Martins do 6º período,
9 representante discente da UC Cirurgia I, compareceu à reunião para conhecimento da pauta 4. A
10 reunião foi presidida pela Coordenadora Professora Andressa Vinha Zanuncio para cumprir a
11 seguinte pauta: 1 - Avaliação da proposta de parceria em projeto de pesquisa apresentada por
12 alunas do 9º período de psicologia da UEMG (Parecerista: Profa. Clarissa); 2 - Apresentação e
13 aprovação da ementa da disciplina optativa “Urgências e Emergências Clínicas” a ser ofertada
14 pelo Prof. Guilherme Souza Azevedo no 2º semestre de 2016; 3 - Discutir sobre o horário 2016/2
15 para a confecção das planilhas; 4 - Reconvocação e Suspensão das Licenças dos Professores
16 de Cirurgia; 5 - Criação do cargo: coordenador do CEM; 6 - Carga Horária Internatos. Informes: 1
17 - Recurso MEC; 2 - Falta docente; 3 - Atividades complementares/exoneração do Prof. Frank; 4 18 Importância da leitura dos e-mails (docentes); 5 - Resultado eleições para coordenador, vice19 coordenador e membro docente do colegiado de Medicina; 6 - Processo eleitoral para
20 Representante do Curso de Medicina na Câmara de Extensão e para membro do NDE (renúncia
21 do Prof. Eduardo Henrique Matos de Lima); 7 - Solicitação de antecipação da colação de grau da
22 turma 06. A reunião iniciou com a discussão do item de pauta 4 tratando das licenças
23 concedidas aos Professores Raphael Sepulcri e Sandra Rosa e da cessão do Prof. Marco
24 Aurélio Lobão à Prefeitura, o que está prejudicando o curso e os alunos que estão cursando
25 Cirurgia. Os alunos serão reprovados caso não seja estabelecida uma forma de suprir as
26 ausências desses professores. Foi relatada também a dificuldade de conseguir professores
27 substitutos. Ficou decidido que os professores de licença serão reconvocados. No item de pauta
28 1, ficou definido que a coordenação do curso está aberta à parceria na proposta de pesquisa
29 apresentada pelas alunas do 9º período de Psicologia da UEMG porém, as alunas deverão
30 apresentar o projeto pronto e obter a aprovação do comitê de ética das duas instituições (UEMG
31 e UFSJ). Prosseguindo a reunião, no item 2, foi apresentada para aprovação a ementa da
32 disciplina optativa “Urgências e Emergências Clínicas” a ser ofertada no segundo semestre de
33 2016 pelo Prof. Guilherme Souza Azevedo. A disciplina deverá ser aprovada após maiores
34 esclarecimentos da ementa proposta. No item 3, o horário de 2016/2 foi aprovado pelos
35 membros presentes após alguns ajustes no horário do 7º período e deverá ser enviado para
36 aprovação dos demais professores do curso. No item 5, a coordenação encaminhará um
37 memorando à diretoria solicitando a criação do Cargo Administrativo Coordenador do CEM a ser
38 ocupado pelo Prof. Denny Veloso. No item 6 a coordenação enviará um e-mail aos professores
39 dos internatos solicitando suas cargas horárias para posterior ajuste no sistema. Informes: 1 – A
40 Profa. Andressa já está providenciando o recurso para ser apresentado ao MEC. Assim que abrir

41 no site o local para entrar com o recurso ele será enviado. 2 – As notificações de falta dos
42 docentes somente serão encaminhadas à diretoria quando não houver reposição das aulas
43 pelos mesmos. 3 – O Prof. Frank pediu exoneração e outro professor deverá fazer a contagem
44 das atividades complementares. A coordenação verificará um professor que tenha a carga
45 horária baixa para fazer essa contagem. Entrar em contato com o Prof. Antônio Carlos. 4 – Foi
46 acentuada a importância da leitura de e-mails por parte dos docentes uma vez que fica difícil
47 para a coordenação entrar em contato com os mesmos por telefone para tratar de assuntos que
48 podem ser solucionados via e-mail. 5 – Foi apresentado o resultado das eleições tendo sido
49 eleitos para coordenadora do curso a Profa. Andressa Zanuncio, vice-coordenador Prof. Júlio
50 Veloso e membro docente do colegiado o Prof. Marcelo Gonzaga. 6 – O processo eleitoral para
51 Representante do Curso de Medicina na Câmara de Extensão (término do mandato do Prof.
52 Carlos Gama), membro do NDE (em virtude da exoneração do Prof, Eduardo Henrique) e
53 membro da câmara de gestão (término do mandato da Profa. Melina de Barros) será
54 providenciado pela coordenação. 7 – Foi aprovada pelo colegiado a antecipação de colação de
55 grau da turma 6 conforme abaixo-assinado apresentado pela turma. A reunião encerrou-se às
56 09h08min. Nada mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e Souza, secretária dessa
57 reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos
58 demais presentes. Divinópolis, 20 de abril de dois mil e dezesseis.
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