
ATA  DA  CENTÉSIMA  TRIGÉSIMA  NONA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos onze  dias do mês de outubro de

2016 às oito horas e doze minutos iniciou-se a Centésima Trigésima Nona Reunião Ordinária do

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

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

Freitas Araújo e do discente Pedro Henrique Alves Cardoso. Os professores Michele Conceição

Pereira e Emerson Lopes Froede justificaram sua ausência. Esteve presente também o aluno

Bruno Fernandes de Moura Pires para tratar do item de pauta 1.  A reunião foi presidida pela

Coordenadora do Curso Professora Andressa Vinha Zanuncio para cumprir a seguinte pauta: 1)

Análise da solicitação de dispensa de unidades curriculares do aluno Bruno Fernandes de Moura

Pires (requerimento 23641/2016); 2) Horários de Aula 2017/1; 3) Reedição da Norma nº 001 de

18 de fevereiro de 2014 (Referente à Avaliação do Rendimento Escolar dos alunos do Curso de

Medicina); 4) Avaliação dos processos de transferência, equivalência e dispensa de unidades

curriculares;  5)  Definição de datas para as reuniões do colegiado; 6)  Forma de seleção dos

alunos nas matérias optativas. A reunião iniciou com a discussão do item de pauta 1 onde foi

deferido pelo colegiado o pedido de dispensa do aluno Bruno Fernandes de Moura Pires da UC

Bases Biológicas da Prática Médica I. No item de pauta 2 os horários de aula para 2017/1 foram

aprovados pelo colegiado. No item 3 foi aprovada a norma nº 002, de 11 de outubro de 2016

(referente à avaliação do rendimento escolar dos alunos do curso de Medicina) que modifica a

norma nº  001 de 18 de fevereiro de 2014 e estabelece em seu Artigo  7º  que haverá RER

(Regime de Recuperação) no curso somente em unidades curriculares exclusivamente teóricas.

Nos outros casos, prova substitutiva. Prosseguindo a reunião, no item 4 ficou definido que os

processos de transferência, equivalência e dispensa de unidades curriculares continuarão sendo

inicialmente avaliados pela coordenadora do curso e no caso do esclarecimento de dúvidas

serão levados ao colegiado do curso.  Com relação ao item de pauta 5 foi  sugerido que as

reuniões sejam realizadas às terças-feiras entre sete e nove horas. Porém ainda é necessário

verificar a disponibilidade dos docentes que estavam ausentes: Prof. Emerson e Profa. Michele.

No item de pauta 6 foi discutido a forma como é feita atualmente a seleção dos alunos para as

disciplinas  optativas.  A sugestão  da  Profa.  Andressa  é  que  os  alunos  sejam  selecionados

somente na 3ª etapa da inscrição periódica, manualmente, dando preferência aos alunos que

estão em períodos mais avançados do curso e em caso de empate por ordem de solicitação. A

coordenação verificará a viabilidade dessa forma de seleção e se realmente será mais benéfica

e justa para os alunos. Foi incluído mais um ponto de pauta a pedido do Prof. Marcelo Gonzaga

solicitando a liberação dos alunos Rahmatullah Javidan Samani  Neto e Thalles Trindade de

Abreu para participarem do Projeto Rondom no período de 20/01/17 a 05/02/17.  Porém, os

alunos perderiam duas semanas de Internato. Ficou decidido que os alunos deverão consultar

os coordenadores dos Internatos para solicitar a dispensa. O Prof. Júlio que é o coordenador do

Internato de Pediatria já adiantou que não é possível liberar o aluno desse Internato. A reunião

encerrou-se às 09h15min.  Nada mais havendo a tratar,  eu Helena Augusta Viana e Souza,
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secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada

por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, onze de outubro de dois mil e dezesseis.

Profa. Andressa Vinha Zanuncio

Prof. Júlio César Veloso

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo

Discente Pedro Henrique Alves Cardoso
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