
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos sete dias do mês de junho de 2016 3 

às sete horas e cinquenta minutos iniciou-se a Centésima Trigésima Sexta Reunião Ordinária do 4 

Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a 5 

presença dos professores Andressa Vinha Zanuncio, Júlio César Veloso, Marcelo Gonzaga de 6 

Freitas Araújo e Clarissa Chaltein Almeida Gontijo. A discente Nájila Aélida Oliveira Viana não 7 

compareceu nem justificou sua ausência. Os professores Cristiana Rosa de Lima Machado e 8 

Rufino de Freitas Silva foram convocados e compareceram à reunião para conhecimento da 9 

pauta 2. A reunião foi presidida pela Coordenadora Professora Andressa Vinha Zanuncio para 10 

cumprir a seguinte pauta: 1 – Aprovação das disciplinas optativas oferecidas no segundo 11 

semestre de 2016 (Oferecimento de vagas para as disciplinas optativas da enfermagem “Parto 12 

Seguro” e “Tópicos em Pesquisa Quantitativa em Saúde”; 2 – Convocação dos professores 13 

Cristiana Rosa e Rufino para tratar da Unificação do GIESC; 3 - Definição do novo coordenador 14 

do Internato de Medicina de Família e Comunidade; Informes: 1 – Renúncia da Profa. Melina de 15 

Barros Pinheiro do Colegiado do curso de Medicina devido à licença maternidade. A reunião 16 

iniciou com a discussão do item de pauta 1 com a aprovação das disciplinas optativas “Parto 17 

Seguro” e “Tópicos em Pesquisa Quantitativa em Saúde” a serem oferecidas para o segundo 18 

semestre de 2016. No item de pauta 2, ficou definido que uma unificação total dos Gad’s GIESC 19 

e Clínica Médica fica complicada pois geraria uma demanda muito grande para o coordenador. 20 

Foi sugerido que esses dois Gad’s trabalhem mais juntos a partir de agora. Foi discutida ainda a 21 

necessidade de se verificar a discrepância de carga horária entre os professores desses Gad’s, 22 

havendo alguns com carga horária excessiva e outros com pouca carga horária. Ficou decidido 23 

que será feita uma unificação das cargas horárias desse Gad’s. Prosseguindo a reunião, no item 24 

3, ficou definido que o Professor Rufino de Freitas Silva assumirá a coordenação do Internato 25 

em Medicina de Família e Comunidade a partir do segundo semestre de 2016 e o Professor 26 

Guilherme de Freitas Barcellos continuará como coordenador do internato de Clínica Médica. 27 

Será enviado um e-mail ao Professor Guilherme comunicando essa decisão e verificando a 28 

aprovação pelo mesmo. Além da pauta apresentada foram discutidos alguns pontos, tais como, 29 

a necessidade do coordenador da cada unidade curricular conferir as planilhas com os 30 

cronogramas para o próximo semestre juntamente com o Seaces. Antes de a planilha ser 31 

publicada na página do curso deverá ser enviada ao líder do Gad e para o coordenador da UC 32 

fazer a conferência. Enviar junto com as planilhas o PPC novo para que os professores possam 33 

ajustar os conteúdos ao mesmo. Foram solicitadas alterações no horário de aulas para o 34 

próximo semestre para as UC’s IC III pelo Prof. Rufino e para BPPM VI pela Profa. Cláudia 35 

Lorenzo. A Profa. Andressa verificará a possibilidade de atender ou não às alterações 36 

solicitadas. Informes: 1 – Renúncia da Profa. Melina de Barros Pinheiro do Colegiado do curso 37 

de Medicina devido à licença maternidade. Em julho deverão ser realizadas eleições para 38 

membro do colegiado em substituição à Profa. Melina que está em licença maternidade e à 39 

Profa. Clarissa, cujo mandato se encerra em 06/07/16.  A reunião encerrou-se às 08h40min. 40 



Nada mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e Souza, secretária dessa reunião, lavrei 41 

a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais 42 

presentes. Divinópolis, 07 de junho de dois mil e dezesseis. 43 

Profa. Andressa Vinha Zanuncio 44 

Prof. Júlio César Veloso 45 

Profa. Clarissa Chaltein Almeida Gontijo 46 

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo 47 


