
ATA  DA  CENTÉSIMA  QUINQUAGÉSIMA  SEGUNDA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO

COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU -

CCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos doze dias do mês de

março  de  2018  às  dez  horas  iniciou-se  a  Centésima  Quinquagésima  Segunda  Reunião

Ordinária  do  Colegiado  do  Curso  de  Medicina  do  Campus  Centro-Oeste  Dona  Lindu  -

CCO/UFSJ, com a presença dos Professores Gustavo Machado Rocha, Marcelo Gonzaga de

Freitas Araújo, Michele Conceição Pereira e do discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta. O

Prof. Júlio César Veloso justificou sua ausência. A reunião foi presidida pelo coordenador do

curso  Prof.  Gustavo  Machado  Rocha  para  cumprir  a  seguinte  pauta:  1)  Aprovação  ad

referendum da disciplina optativa “Prática em Atenção Secundária: Oftalmologia” oferecida pela

professora  Luciana  Negrão  para  2018/1;  2)  Aprovação  ad  referendum  de  solicitação  de

aproveitamento de horas complementares (2015/2 a 2017/2 UNIBH) – Aluna Tieme Goecking

Hanaoka;  3) Aprovação do estatuto da equipe de cheerleaders (solicitação da aluna Isabela

Pimenta Sanna); 4) Solicitação do aluno Daniel Luiz Laudares; 5) Convocação de professores

(oficinas do NDE) - Agendamento;  6) Aumento para 40 vagas discentes – levantamento de

demandas; 7) Solicitação do aluno Marcos Anacleto Júnior;  8) Inclusão de ponto de pauta:

Parecer da professora Michele Conceição Pereira referente ao processo da aluna Letícia Maria

Pereira de Miranda; Informes:  Ad referendum afastamento da Profa. Ana Paula Souto Melo

para participação em evento científico internacional para apresentação de trabalho. A reunião

iniciou-se  com  o  item  de  pauta  1,  da  optativa  de  Prática  em  Atenção  Secundária:

“Oftalmologia”,  oferecida  pela  professora  Luciana  Negrão  neste  semestre  (2018/1).  A

professora  nos  enviou  o  plano  de  ensino  formalizando  a  disciplina  para  aprovação  do

Colegiado.  No item 2,  foi  discutido  a solicitação da aluna Tieme referente aos certificados

apresentados  para  validação  de  horas  complementares.  O  professor  Gustavo  analisou  os

certificados e foram validados aqueles que poderiam ser aproveitados no curso de Medicina.

Prosseguindo a reunião, no item 3, foi discutido o documento enviado para a aprovação do

estatuto  da  equipe  cheerleaders,  os  membros  sugeriram  para  a  Associação  Atlética

encaminhar formalmente um documento assinado pelo docente responsável  juntamente com o

Estatuto para a avaliação. No item 4, a solicitação do aluno Daniel Luiz Laudares foi avaliada

pelos membros e a decisão foi o Deferimento na Unidade Curricular Cirurgia I e o Indeferimento

na Unidade Curricular Bases Psicossociais da Prática Médica VI. No item 5, ficou agendado

uma reunião extraordinária (27/03) às 08:00h para tratar das questões levantadas no NDE para

alguns professores do Curso. Os professores envolvidos serão convocados para essa reunião.

Dando prosseguimento, no item 6, o professor Gustavo disse que os GADs e os laboratórios

estão encaminhando as propostas referente ao aumento de vagas discentes semestral de trinta

para quarenta para serem avaliadas. Será elaborado um parecer e encaminhado ao Diretor de

Campus posteriormente. No item 7, foi discutido a solicitação do aluno Marcos Anacleto Júnior,

o Colegiado irá aprovar após a Liga enviar um documento que consta a aprovação do hospital

nas atividades práticas. As atividades práticas só poderão ser iniciadas após o envio desse

documento  assinado.  Foi  incluído  um  ponto  de  pauta  número  8,  referente  à  análise  do
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processo da aluna Letícia Maria Pereira de Miranda em relação ao pedido de aproveitamento

de estudos. O parecer desse processo foi feito pela professora Michele Conceição Pereira que

relata as unidades curriculares listadas, e juntamente com o Colegiado considera os conteúdos

programáticos  estudados  sem  aplicação  direta  para  o  curso.  Conclusão:  Solicitações

indeferidas. O parecer foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado e será encaminhado à

Dicon e ao conhecimento da aluna. Passando para os informes, o Colegiado está ciente com o

afastamento  da  professora  Ana  Paula  Souto  Melo  em  evento  científico  internacional  para

apresentação de trabalho. A reunião encerrou-se às 12h:00min. Nada mais havendo a tratar,

eu Junivânia 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,

12 de março de dois mil e dezoito.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Profa. Michele Conceição Pereira

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo

Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta
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