1 ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
2 DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA UNIVERSIDADE
3 FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2016 às
4 sete horas e quarenta e quatro minutos iniciou-se a Centésima Quadragésima Reunião Ordinária
5 do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a
6 presença dos Professores Gustavo Machado Rocha, Júlio César Veloso, Emerson Lopes
7 Froede, Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo, Michele Conceição Pereira, Andressa Vinha
8 Zanuncio e do discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta. A reunião foi presidida pelo Coordenador
9 do Curso Professor Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1) Transição da
10 coordenação, reposição e encaminhamentos para o próximo semestre; 2) Análise do processo
11 de mobilidade da aluna Laise Oliveira Resende (Processo 21250/2016-78); 3) Solicitação de
12 alunos referente a UE 1 e UE 2; 4) Parecer da CTAA/INEP sobre recurso da Avaliação do curso
13 de Medicina; 5) Quantitativo no atendimento de pacientes no CEM (Conforme solicitação do
14 Prof. Denny); 6) Férias coordenador e vice-coordenador Janeiro/17; 7) Demandas pendentes do
15 NDE; 8) Aprovação das normas de avaliação. A reunião iniciou com a discussão do item de
16 pauta 1 onde o Prof. Gustavo expôs suas idéias e expectativas em relação à sua gestão na
17 coordenação do curso que se inicia nessa data. A Profa. Andressa fez algumas observações
18 com relação ao atual momento da coordenadoria e logo após foi definido em comum acordo
19 entre os membros presentes que para o próximo ano as reuniões do colegiado serão realizadas
20 às segundas-feiras às 10 horas. Ficando a próxima reunião agendada para o dia 06 de fevereiro
21 de 2017. Com relação à reposição das aulas do período de greve serão realizadas reuniões do
22 CONEP e da Congregação para definição das datas. Certamente será estabelecido um prazo
23 final para o encerramento do semestre e os coordenadores terão que ajustar a reposição dentro
24 do prazo estabelecido. O colegiado do curso sugere que a reposição seja feita a partir de
25 fevereiro devido à férias de vários professores em janeiro. Porém, é necessário aguardar o
26 calendário para programar as reposições e a viabilidade dessa sugestão. No item de pauta 2 o
27 Prof. Júlio que fez a avaliação inicial do processo de pedido de mobilidade acadêmica da aluna
28 Laise Oliveira Resende (Processo 23122.021250/2016-78) explicou a situação da aluna e os
29 motivos pelos quais ele deu parecer contrário à realização da mobilidade. Posteriormente, a
30 aluna entrou com recurso solicitando a revisão desse parecer. Foi feita a leitura do recurso
31 apresentado pela aluna, porém, antes de apresentar um parecer final à solicitação da aluna, o
32 Prof. Gustavo e os demais membros do colegiado consideraram necessário o conhecimento da
33 resolução que institui o programa de mobilidade estudantil na UFSJ e solicitaram que a pauta
34 fosse adiada para a próxima reunião. No item 3 foi feita a leitura da solicitação dos alunos
35 Gustavo Nogueira Coelho, Júlia Pio Fernandes Nery, Juliana Moreira Maia e Camilla Mara
36 Gomes sobre a possibilidade de ser criada uma turma especial das disciplinas Urgência e
37 Emergência I e II para a regularização da situação desses alunos no curso. Porém, o colegiado
38 do curso considerou inviável a criação dessa turma especial pelo fato de não haver professor
39 disponível para assumir essas aulas. Considerou também que esses alunos deverão cursar
40 essas disciplinas em um momento em que não haja batimento de horários com outras disciplinas

41 cursadas pelos mesmos. Prosseguindo a reunião, no item 4 foi feita a leitura do e-mail enviado à
42 coordenação pelo Sr. Márcio Eugênio Silva Moreira com relação ao parecer do CTAA/INEP
43 sobre recurso da Avaliação do curso de Medicina. No e-mail foi acentuada a importância de se
44 rever sobre o conceito insuficiente atribuído à dimensão “Infraestrutura” do curso o que pode
45 implicar em impedimento para a obtenção do ato de renovação de reconhecimento do curso de
46 Medicina pelo MEC. Deverá ser agendada uma reunião da coordenação do curso juntamente
47 com o Sr. Márcio Eugênio, o diretor do campus Prof. Eduardo Sérgio e a Pró-Reitoria de Ensino
48 para discutir e levantar possíveis soluções para essa questão. Com relação ao item de pauta 5
49 foi feita a leitura do e-mail encaminhado pelo Prof. Denny Veloso à coordenação sobre o
50 quantitativo no atendimento de pacientes no CEM. Foram discutidas várias medidas para que
51 esse quantitativo possa ser aumentado, como o oferecimento de disciplinas optativas, a abertura
52 de novos ambulatórios e a recomendação do número mínimo de atendimentos por ambulatório.
53 Deverá ser agendada uma reunião da coordenação juntamente com todos os professores que
54 atuam no CEM e os líderes dos GAD’s relacionados à Clínica Médica para o início de fevereiro a
55 fim de mapear e ampliar o número de atendimentos no CEM. No item de pauta 6 foi relatado que
56 o coordenador e o vice-coordenador do curso estarão em férias na primeira quinzena de janeiro
57 de 2017. No item 7 a Profa. Andressa expôs as atuais demandas do NDE, que a partir de agora
58 será conduzido pelo Prof. Gustavo. Várias readequações vem sendo feitas no novo projeto
59 pedagógico do curso e de dois em dois anos ele deverá ser reaprovado no CONEP com as
60 alterações realizadas. No item 8 foi aprovada, por todos os membros presentes, a norma nº 002,
61 de 11 de outubro de 2016 (referente à avaliação do rendimento escolar dos alunos do curso de
62 Medicina) que modifica a norma nº 001 de 18 de fevereiro de 2014 e estabelece em seu Artigo 7º
63 que haverá RER (Regime de Recuperação) no curso somente em unidades curriculares
64 exclusivamente teóricas. Nos outros casos, prova substitutiva. A reunião encerrou-se às
65 09h25min. Nada mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e Souza, secretária dessa
66 reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos
67 demais presentes. Divinópolis, vinte e um de dezembro de dois mil e dezesseis.
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