
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos seis dias do mês de fevereiro de

2017  às  dez  horas  iniciou-se  a  Centésima  Quadragésima  Primeira  Reunião  Ordinária  do

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

presença  dos  Professores  Gustavo  Machado  Rocha,  Júlio  César  Veloso,  Emerson  Lopes

Froede,  Marcelo  Gonzaga  de  Freitas  Araújo  (justificou  sua  ausência)  ,  Michele  Conceição

Pereira,  e do discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta. A reunião foi presidida pelo Coordenador

do Curso Professor Gustavo Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta:  1) Aprovação ad

referendum das  disciplinas  Optativas  “Noções Básicas  de  Neurologia  Infantil”  oferecida  pela

profa. Viviane Evelyn e “ Ginecologia Infanto Puberal” oferecida pela profa. Geovana Cota para o

primeiro  semestre  de  2017,  2) Cronogramas  das  reuniões  do Colegiado,  3) Solicitações  de

Monitoria 2017/1,  4) Horário de aulas 6 e 7 períodos devido à alterações em Cirurgia I e II,  5)

Calendário acadêmico do curso de Medicina (20 x 18 semanas),  6) Critérios para dispensa de

unidade curricular – Resolução 013/2015- CONEP,  7) Minuta sobre Normas Acadêmicas UFSJ

enviada pela PROEN,  8) Solicitação da aluna Ana Flávia Faria Melo e da profa. Isabela Iside

referente ao Internato de Ginecologia e Obstetrícia, 9) Solicitação da aluna Karen Xavier Santos

M  Moraes  (  Prova  de  PAS  e  Eletrocardiografia),  10) Justificativa  de  ausência  dos  alunos

participantes do Projeto Rondon, 11) Parecer do requerimento do aluno Júlio Oliveira Portes e do

processo de mobilidade acadêmica da aluna Laise Oliveira Resende, 12) Oferecimento de vagas

nas  optativas  solicitado  pelo  discente  representante  do  Colegiado  Marcos  Paulo,  13) Item

incluído pelo Prof. Emerson: Se, excepcionalmente devido à greve, os alunos que não tiveram

monitoria e que não tiveram o portfólio  preenchido, farão a avaliação somativa em Fundamentos

de Clínica I? . Informes:  1) Apresentação de atestado – Regime especial de estudos da aluna

Lidiane de Oliveira Resende (licença maternidade) – período de 18/01 a 18/02/17, 2) Semana de

Acolhimento 2017/1.  A reunião iniciou com a discussão do item de pauta 1 onde o Prof. Gustavo

junto com os demais membros aprovaram ad referendum as solicitações para o oferecimento

das optativas em 2017/1. No item de pauta 2 ficou definido o horário das reuniões de Colegiado

para  2017/1,  as  datas  das  próximas  reuniões  serão:  06/03,  03/04,15/05  e  12/06.  Dando

prosseguimento, o item de pauta 3, foram avaliadas as solicitações de monitoria para 2017/1,

seguindo  os  critérios  de  prioridades.  No  item 4,  o  professor  Gustavo  explicou  sobre      a

disposição dos horários de Cirurgia I e II para esse semestre conforme a disponibilidade de salas

na Policlínica, portanto,  esse semestre está bem aglomerado o número de aulas de Cirurgia o

que não ocorrerá em 2017/2 onde serão feitos os devidos ajustes.   Passando para o item 5,  o

CONEP  publicou  o  calendário  2017/1  com  18  (dezoito)  semanas,  porém  já  foi  enviado

memorando que, conforme a aprovação do Projeto Pedagógico do Curso, o curso de Medicina

ocorre  em  20(vinte)  semanas.  Excepcionalmente  esse  semestre,  2017/1,  ocorrerá  em  18

semanas. Estamos aguardando o parecer do CONEP do ajuste para 2017/2 para 20 semanas.

No item 6, foi lida a resolução 013/2015 do CONEP, onde fala dos critérios estabelecidos para

dispensa de unidade curricular.  Nessa resolução, no parágrafo quarto, alerta sobre o prazo que
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o discente tem para requerer equivalência interna/externa e/ou aproveitamento de estudos que

são solicitados pelo discente uma única vez para cada unidade curricular  cursada,  no prazo

máximo de 6(seis) meses após a aprovação, ou 6(seis) meses após o ingresso na UFSJ, ou

6(seis) meses após o retorno à UFSJ, no caso de intercâmbio ou mobilidade acadêmica. No item

7,  foi  discutido  a Minuta das Normas Acadêmicas enviadas pela PROEN.  Foram pontuados

alguns  ajustes  que  serão  encaminhados  via  memorando  os  quais  serão  estudados  pela

Comissão antes do envio da versão final ao CONEP. Dando prosseguimento, o item 8, refere-se

a solicitação da aluna Ana Flávia Faria Melo referente ao Internato de Ginecologia e Obstetrícia.

Conforme  o  parecer  do  GAD,  a  aluna  foi  liberada  para  cursar  o  Internato  em  Divinópolis

mediante sua situação,   o Colegiado está de acordo com a posição do GAD.  No item 9,  a

solicitação da aluna Karen Xavier Santos M. Moraes, ficará a critério do professor responsável

avaliar, o Colegiado estará de acordo com a decisão que o GAD acatar seguindo as Normas de

Avaliação  do  Curso.  No  item  10,  o  professor  responsável  pelo  Projeto  Rondon,  Marcelo

Gonzaga,  nos  encaminhou  um  documento  constando  os  nomes  dos  alunos  que  estão

participando do Projeto no período de 19/01 a 05/02/2017. Nesse caso, os alunos que perderam

atividades avaliativas terão o direito de reposição com o respaldo do Colegiado. Passando para

o item 11,  foram analisados  os processos dos alunos Júlio  Oliveira  Portes  e  Laise  Oliveira

Resende, onde os pareceres foram indeferidos pelo Colegiado conforme Resolução 013/2015 e

008/2004 (Programa ANDIFES de Mobilidade Estudantil), os quais serão encaminhados ao setor

DICON que os orientarão as decisões a serem tomadas. No item 12, o discente Marcos Paulo

explicou sobre a dificuldade dos alunos em conseguir se inscrever nas optativas oferecidas  pelo

Curso.  O Curso segue a Norma 002/2014, a qual foi lida a título de informação. Também iremos

solicitar  um professor  substituto para ministrar  optativa  de Linguagem Brasileira  de Sinais  –

LIBRAS,  que  no  momento  estamos  sem  oferecer  e  consta  no  ementário  das  unidades

curriculares do Projeto Pedagógico do Curso e  uma exigência feita  pelo MEC. Ao final  da

reunião, o professor Emerson Lopes Froede, solicitou a inclusão de um item de pauta referente

aos alunos que não preencheram o portfólio e não tiveram monitoria no período de greve. Após

discussão, ficou definido que, excepcionalmente  nesse semestre as práticas de  portfólio com

monitor não serão exigências obrigatórias. Passando para os informes, no item 1, a título de

informação,  já  foi  encaminhado à DICON, o atestado da aluna Lidiane de Oliveira Resende

(licença maternidade) e no item 2, foi apresentado o modelo da semana de acolhimento para

2017/1 que será confeccionado pela Coordenação. A reunião encerrou-se às 12h15min. Nada

mais havendo a tratar, eu Junivania Aparecida dos Santos Lacerda, secretária dessa reunião,

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

presentes. Divinópolis, seis de fevereiro de dois mil e dezessete.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Júlio César Veloso

Prof. Emerson Lopes Froede

Profa. Michele Conceição Pereira
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Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta80


