1 ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA 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 e oito dias do mês de junho de
4 2016 às sete horas e quarenta e quatro minutos iniciou-se a Centésima Trigésima Sétima
5 Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu 6 CCO/UFSJ, com a presença dos professores Andressa Vinha Zanuncio, Júlio César Veloso,
7 Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo, Clarissa Chaltein Almeida Gontijo e da discente Nájila
8 Aélida Oliveira Viana. A reunião foi presidida pela Coordenadora Professora Andressa Vinha
9 Zanuncio para cumprir a seguinte pauta: 1 – Monitoria Edital 002/2016/UFSJ/PROEN
10 (documentação): Critérios de Classificação e Estabelecimento de Prioridades; 2 – Aprovação
11 novo calendário internatos; 3 – Critérios para subdivisão dos grupos do PIESC; 4 – Discutir
12 carga horária das optativas (contar na carga horária docente); 5 – Solicitação dos alunos com
13 relação ao Prof. Luís enviada à coordenadora do curso Profa. Andressa; 6 – Sugestões Prof.
14 Antônio Carlos para Atividades Complementares; 7 – Reedição da NORMA Nº 003, de 13 de
15 outubro de 2015 com relação à quantidade de horas exigidas na UC Atividades Complementares
16 de acordo com o novo PPC. 8 – Formulário para solicitação de validação de estágio
17 extracurricular; 9 – Data da 3ª etapa da inscrição periódica (01/08/16) Cursos: Medicina e
18 Bioquímica; Informes: Eleição membro do colegiado (duas vagas) em 01/07/2016. A reunião
19 iniciou com a discussão do item de pauta 1 com a aprovação das solicitações dos professores
20 referente à monitoria 2016/2, Edital 002/2016/UFSJ/PROEN. Os membros do colegiado
21 decidiram pela aprovação de todas as solicitações apresentadas pelos professores do curso.
22 Posteriormente, essas solicitações foram classificadas em ordem de prioridade conforme
23 critérios estabelecidos pelo colegiado: 1ª) Bases Biológicas da Prática Médica/Anatomia
24 Humana; 2ª) Introdução à Clínica II e Introdução à Clínica IV; 3ª) Fundamentos da Clínica IV; 4ª)
25 Internato de Traumatologia e Urgência e Emergência; 5ª) Bases Biológicas da Prática
26 Médica/Histologia e Embriologia; 6ª) Cirurgia; 7ª) Bases Biológicas da Prática Médica/Patologia
27 Básica; 8ª) Módulos de Parasitologia para BBPM III, IV, V e VI; 9ª) Bases Psicossociais da
28 Prática Médica V – Temas de Psiquiatria; 10ª) Metodologia Científica II; 11ª) Metodologia
29 Científica III e Bases Psicossociais da Prática Médica II. Conteúdos de Epidemiologia; 12ª)
30 Bases Biológicas da Prática Médica/Microbiologia. Essa classificação e os demais documentos
31 solicitados no edital serão encaminhados à PROEN até o dia 08/07/16. Prosseguindo a reunião,
32 no item 2 o novo calendário dos internatos foi aprovado pelo colegiado. No item de pauta 3 ficou
33 definido que após a inscrição periódica será feita uma realocação dos alunos inscritos nas
34 subturmas dos PIESC’s conforme designado pelos coordenadores dessas unidades e pela
35 coordenadora do curso Profa. Andressa. No item 4, ficou decidido que a carga horária das
36 disciplinas optativas será contabilizada como carga horária docente a fim de ser utilizada como
37 critério de desempate para divisão de encargos didáticos. Porém, essa contagem não desobriga
38 o professor com relação ao cumprimento das horas/aula exigidas na legislação. Com relação ao
39 item de pauta 5, foi discutida a insatisfação dos alunos referente à conduta do Professor Luis
40 Vasques conforme e-mail encaminhado à coordenadora do curso, Profa. Andressa. Ficou

41 decidido que o Prof. Luís será convocado para a próxima reunião do Colegiado para tratar desse
42 assunto. 6 – Com relação às sugestões para as próximas contagens das atividades
43 complementares feitas pelo Prof. Antônio Carlos a coordenação entrará em contato com ele
44 dando um retorno com a posição do colegiado. Sobre a sugestão do oferecimento de uma
45 palestra para os alunos com orientações sobre as atividades foi sugerido que ele ministre essa
46 palestra juntamente com a coordenadora do curso com duração aproximada de uma hora. Essa
47 palestra deverá ser oferecida no próximo semestre para todas as turmas e a partir do semestre
48 seguinte para as turmas do 2º período. Com relação à solicitação de que os certificados sejam
49 assinados e datados no carimbo de confere com o original, a informação será repassada aos
50 responsáveis pelo recebimento dos mesmos. A atualização da tabela de contagem ficará a cargo
51 da coordenadoria e os certificados deverão ser entregues sempre no início dos meses de abril e
52 setembro e o prazo final para contagem, maio e outubro. 7 – Será feita pela coordenadoria a
53 reedição da NORMA Nº 003, de 13 de outubro de 2015 com relação à quantidade de horas
54 exigidas na UC Atividades Complementares de acordo com o novo PPC. 8 – Foi apresentado
55 aos membros do colegiado o formulário para solicitação de validação de estágio extracurricular.
56 Esse formulário deverá ser preenchido pelo aluno na portaria das coordenadorias antes da
57 realização do estágio e será encaminhado ao colegiado para aprovação. O aluno deverá
58 apresentar também um cronograma do estágio a ser realizado. Além disso, é necessária a
59 assinatura do termo de estágio, para a formalização do mesmo, no Seaces. No caso do Hospital
60 São João de Deus, o Prof. Júlio em parceria com o hospital está elaborando um termo de
61 estágio, que após estar pronto, deverá ser enviado ao Seaces que encaminhará ao Setor de
62 Estágios na Sede, para avaliação da legalidade do documento. 9 – A data da 3ª etapa da
63 inscrição periódica (01/08/16)foi aprovada por todos os membros presentes; Informes: Eleição
64 membro do colegiado (duas vagas) em 01/07/2016. A reunião encerrou-se às 08h25min. Nada
65 mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e Souza, secretária dessa reunião, lavrei a
66 presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.
67 Divinópolis, 28 de junho de dois mil e dezesseis.
68 Profa. Andressa Vinha Zanuncio
69 Prof. Júlio César Veloso
70 Profa. Clarissa Chaltein Almeida Gontijo
71 Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo
72 Discente Nájila Aélida Oliveira Viana

