
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos quatro dias do mês de julho de

2018 às  dez horas e  vinte  minutos iniciou-se a Centésima Quinquagésima Sexta  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 e do discente Marcos Paulo da

Cruz Pimenta. A Profa. Ana Cristina de Lima Pimentel justificou sua ausência devido a sua

remoção para o departamento DEMED em São João del  Rei.  A reunião foi  presidida pelo

coordenador  do  curso  Prof.  Gustavo  Machado  Rocha  para  cumprir  a  seguinte  pauta:  1)

Aprovação  ad  referendum das  disciplinas  optativas  “Radiologia  e  Diagnóstico  por  Imagem

(radiologia  na  prática  clínica)”  oferecida  pelo  prof.  Rommel  para  2018/2  e  “Elaboração  de

Projetos  de  Pesquisa  em  Ciências  da  Saúde”  oferecida  pela  Profa.  Elaine  Franco  da

Enfermagem;  2) Aprovação do plano de ensino da optativa “Uroginecologia” (Prof. Leonardo

Tonani); 3)  Decisão  ad  referendum 003,004  e  005/2018  (IMFC –  preceptor  voluntário);  4)

Solicitação  da profa.  Andressa Zanuncio:  mudança de regime de trabalho;  5) Discussão  e

votação da Norma de Avaliação; 6) Solicitação do aluno Marcos Fernandes de Azevedo Silva.

O professor Gustavo iniciou a reunião com o item de pauta 1 aprovando as disciplinas optativas

que serão ofertadas no próximo semestre. O item 2 o Colegiado avaliou mas não aprovou

devido a falta do cronograma da optativa que será ofertada pelo professor Leonardo Tonani. O

professor responsável será comunicado e na próxima reunião será aprovado. Prosseguindo a

reunião, no item 3 foi avaliado os trâmites necessários sobre os processos de alunos que farão

Internato  de  Medicina  de  Família  e  Comunidade  fora  de  Divinópolis  com  preceptores

voluntários. Os processos já foram feitos pela Coordenação e aprovados ad referendum pelo

CONEP.  No  item  4,  foi  avaliado  o  pedido  da  professora  Andressa  Zanúncio  referente  a

mudança de regime de trabalho. A mudança de regime de trabalho de 40h para 20h se deu por

motivo de solicitação da Procuradoria da UFSJ para adequação em acumulação de cargos

públicos. O Colegiado está ciente e de acordo com seu pedido de redução de carga horária. A

Coordenação fará um ofício encaminhando à professora para ciência. No item 5, foi discutido

as modificações que serão feitas na Norma de Avaliação. Após discussão, o professor Gustavo

juntamente com os demais membros aprovaram a Norma 001/2018 que será encaminhada à

comunidade  acadêmica  e  publicada  na  página  do  curso.  Porém,  houve  uma  objeção  do

discente Marcos Paulo referente à nota da avaliação substitutiva em caso de mau desempenho

(seu voto foi: mínima de 04 pontos, máxima de 06 pontos). Mas, de acordo com a Norma em

caso de mau desempenho terá direito à prova substitutiva o aluno que obtiver aproveitamento

final na UC inferior a 06 (seis) pontos, mas igual ou superior a 05 (cinco) pontos. No item 6, o

professor  Gustavo  leu  a  solicitação  do  aluno  Marcos  Fernandes  de  Azevedo  aos  demais

membros. O aluno solicita o Regime Especial de Recuperação (RER) em BBPMI. O assunto foi

discutido  entre os membros e baseado na Norma 002/2016,  artigo  sétimo,  estabelece que

“haverá RER apenas em unidades curriculares exclusivamente teóricas do curso. Porém, a UC
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BBPMI há aulas práticas e teóricas. A solicitação do aluno foi indeferida com o índice de 03

(três)  votos  contrários  e  02(dois)  votos a  favor.   Passando para os  Informes:  O professor

Marcelo Gonzaga nos apresentou um memorando do Grupo de Atuação docente Farmácia

Social, Gerencial e Clínica referente às aulas de Toxicologia do 4º período de Medicina que a

professora  Farah  irá  assumir  no  módulo  “Vigilância  Social  –  violência  e  criminalidade”  no

próximo semestre. O Colegiado está ciente.  A reunião encerrou-se às 11h40min. 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, 04 de julho de dois mil e dezoito.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Júlio César Veloso

Profª. Michele Conceição Pereira

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo

Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta
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