1 ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
2 DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA
3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos seis dias do mês de março de 2017
4 às dez horas iniciou-se a Centésima Quadragésima Segunda Reunião Ordinária do Colegiado
5 do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a presença dos
6 Professores Gustavo Machado Rocha, Júlio César Veloso, Emerson Lopes Froede, Michele
7 Conceição Pereira e do discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta. O Prof. Marcelo Gonzaga
8 justificou sua ausência. A reunião foi presidida pelo coordenador do curso Prof. Gustavo
9 Machado Rocha para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação ad referendum das optativas que
10 serão oferecidas pelos Profs. Leonardo Tonani e Bernardo Aguiar, em 2017/1, “Uroginecologia” e
11 “Cirurgia Vídeo Laparoscópica”; 2) Aprovação ad referendum - Solicitação de Afastamento para
12 participação em projeto do Prof. Carlos Gama; 3) Parecer do CNS sobre o processo de
13 Renovação de Reconhecimento do curso de Medicina; 4) Avaliações Formativas – Ausências
14 dos professores (Ofício encaminhado pela Profa. Andressa); 5) Oferecimento de Optativas:
15 Horários; 6) Avaliações da Unidade Curricular Introdução a Clínica (Solicitação do discente
16 Marcos Paulo da Cruz Pimenta); 7) Solicitação da aluna Camilla Melo (liberação de pré17 requisitos). A reunião iniciou com a aprovação dos itens de pauta 1 e 2 por todos os membros
18 presentes. Inicialmente foi discutido o item de pauta 4, onde a Profa. Andressa expôs os
19 problemas ocorridos nas avaliações formativas e somativas das Ic’s e Fc’s. Deverá ficar claro
20 aos professores que a presença nas avaliações formativas (assim como nas somativas) é
21 obrigatória para todos que ministraram aulas práticas durante o semestre. Caso não compareça,
22 o professor deverá ser notificado pela coordenação e deverá repor a avaliação. O coordenador
23 da UC será o responsável por definir quais serão as estações das somativas na semana após a
24 formativa, e comunicará aos demais professores. As estações da prova somativa deverão variar
25 entre os professores a cada semestre. Ficou definido também que o não comparecimento dos
26 professores aos atendimentos no CEM deverão ser notificados aos mesmos via coordenação do
27 curso, devendo o mesmo reagendar os atendimentos marcados para o dia. No item de pauta 3 o
28 Prof. Gustavo expôs aos demais membros presentes o parecer do Conselho Nacional de Saúde
29 sobre o curso de Medicina do CCO, o parecer foi satisfatório com recomendações. Foi feita a
30 leitura dos pontos a serem revisados. Algumas solicitações já estão sendo encaminhadas, como
31 o agendamento das oficinas de período, que incluem a participação do discente, do NDE e do
32 coordenador de período. A inserção de um adendo no projeto pedagógico do curso com relação
33 à carga horária em atenção básica e urgência nos internatos. Com relação aos demais pontos o
34 Prof. Gustavo discutirá ações com a diretoria do Campus. No item de pauta 5 foram
35 apresentadas reclamações de alguns alunos do curso com relação ao oferecimento de optativas.
36 A sugestão do colegiado é para os próximos semestres colocar um turno para optativas no
37 horário regulamentar da grade semanal do 6º, 7º e 8º períodos. No item de pauta 6 o discente
38 Marcos Paulo da Cruz Pimenta relatou sobre a necessidade de se estabelecer um padrão de
39 formatação para as avaliações aplicadas no curso. Os coordenadores das UC’s também
40 precisam ser alertados para reverem a prova antes de encaminharem para impressão. A Profa.

41 Michele e o Prof. Gustavo farão um modelo de cabeçalho que deverá ser utilizado para todas as
42 avaliações das unidades curriculares do curso, assim como orientações gerais de formatação. A
43 reunião encerrou-se às 12h08min. Nada mais havendo a tratar, eu Helena Augusta Viana e
44 Souza, secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será
45 assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, seis de março de dois mil e dezessete.
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