
ATA  DA  CENTÉSIMA  QUINQUAGÉSIMA  TERCEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO

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

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

de 2018 às dez horas e dez minutos iniciou-se a Centésima Quinquagésima Terceira 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, Júlio César Veloso, Ana Cristina de Lima Pimentel e

do discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta. A reunião foi presidida pelo coordenador do curso

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

disciplina  optativa  “Teste  Ergométrico”  oferecida  como  extemporânea  (Profa.  Andressa

Zanuncio)  2)  Solicitação do CA do Curso de Medicina,  3) Aprovação da Liga de Urgência,

Emergência  e  Traumatologia;  4)  Aprovação  e  implantação  do CLAM – Conselho  de Ligas

Acadêmicas de Medicina  da UFSJ-CCO; 5)  Solicitação  do Professor  Marcelo  Gonzaga;  6)

Indicação para comissão de Estágio Probatório – Profa. Denise Sena Veloso; 7) Solicitação das

alunas Cecília Almeida e Aline Morais referente à realização de um evento educativo. Iniciou-se

a reunião com o item de pauta 1 referente à  aprovação ad referendum da disciplina optativa

“Teste  Ergométrico”  oferecida  pela  professora  Andressa  Zanuncio.  Todos  os  membros

estiveram de acordo. No item 2, foi discutido a solicitação do CA referente aos recorrentes

atrasos  por  parte  do  professor  João  Marcos.  Os  membros  discutiram  e  orientaram que  é

preciso  fazer  a  notificação  do  professor  que  faltar  dando  ciência  à  Coordenação.  Será

encaminhado  também  aos  docentes  e  discentes  orientações  de  como  proceder  sobre

remarcações de aulas e falta de docentes. Será encaminhado um e-mail ao professor João

Marcos  solicitando  explicações  sobre  essas  intercorrências.  No  item  4,  foi  deferido  a

implantação do CLAM – Conselho de Ligas Acadêmicas da Universidade Federal de São João

del Rei – CCO.  O Conselho vincula-se ao CA e à Coordenação do Curso de Medicina, criando

um  espaço  para  discussões,  reunindo  as  ligas  e  aconselhando  mudanças  referente  às

atividades  quando  necessário.  É  um  órgão  acadêmico,  consultivo  e  deliberativo  sem  fins

lucrativos. No item 3, foi  orientado que a partir  das próximas solicitações de aprovação de

Ligas será nomeado um relator (representante docente do Colegiado) para fazer a avaliação

prévia. A solicitação foi  deferida pelos membros e será encaminhado aos responsáveis um

documento de aprovação feito  pela  Coordenação.  No item 5,  foi  discutido  a solicitação do

professor  Marcelo  Gonzaga  referente  aos  alunos  que  participarão  do  projeto  Rondon.  No

período do evento (06/07 a 21/07/2018) os alunos que participarão terão atividades avaliativas

marcadas, porém iremos solicitar aos coordenadores das unidades curriculares envolvidas para

o devido ajuste na planilha antecipando essas atividades O Colegiado deferiu a solicitação.

Dando prosseguimento à reunião, no item 6, foi encaminhado pela Sessão de Progressão e

Estágio Probatório um memorando solicitando indicação de docente para comissão de estágio

probatório da professora Denise Sena Veloso. O professor Gustavo Rocha leu o memorando

aos demais membros. O professor indicado para integrar nessa comissão será o professor

Júlio César Veloso.  Finalizando a reunião,  no item 7, foi  discutida a solicitação das alunas
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Cecília Almeida e Aline Morais  referente à realização de um evento educativo. A proposta será

uma mesa redonda, ou seja, uma atividade de extensão junto à comunidade acadêmica. O

professor Júlio Veloso sugeriu que esse tipo de evento seja vinculado ao CA ou a uma liga

para  acompanhamento.  Os  membros  aprovaram  a  solicitação  e  será  confeccionado  um

certificado para os participantes constando assinaturas do Coordenador do Curso e docente

responsável.  Foi  solicitado  também  às  responsáveis  para  enviar  um  cronograma  de

apresentação  do  evento  e  uma ata  com lista  de  presença  pós  evento  à  Coordenação.  A

reunião encerrou-se às 11h:30min. 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, 09 de abril de dois mil

e dezoito.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Profa. Michele Conceição Pereira

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo

Prof. Julio Cesar Veloso

Profa. Ana Cristina de Lima Pimentel

Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57


