
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA 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 agosto de

2018 às dez horas e vinte minutos iniciou-se a Centésima Quinquagésima Sétima 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, Júlio César Veloso 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) Solicitação do aluno Francisco Ewerton de Sousa Filho; 2) Aprovação do plano

de  ensino  da  optativa  “Uroginecologia”  (Prof.  Leonardo  Tonani);  3)  Calendário  de

reuniões de Colegiado para o segundo semestre; 4) Requerimento do aluno João Paulo

de Oliveira Aguilar (Disciplina: TCC/Equivalência PIC); 5) Resolução do RER – rediscutir

referente à Norma de Avaliação; 6) Rediscutir a situação do aluno Marcos Fernandes; 7)

Regulamentação  de  estágios  extracurriculares;  8)  Aprovação  das  solicitações  de

monitoria 2018/2; 9) Solicitação do aluno Bruno Fernandes; 10) Solicitação do professor

Marcelo  Gonzaga;  11)  Aprovação  do  Regimento  da  Atlética;  12)  Permissão  para

realização de um evento educativo (simpósios); Informes: Indicação para comissão de

estágio probatório – Profa. Maria Tereza Taroni Marques de Moraes, Bernardo Guimarães

e Vivian Andrade.  Iniciou-se a reunião com o item 8, avaliando as solicitações de monitoria

conforme os critérios a serem seguidos. Após análise foram classificadas as solicitações de

acordo com esses critérios. No item 3, o calendário das reuniões de Colegiado para o segundo

semestre ficou com as seguintes datas:  14/09, 05/10, 09/11 e 07/12 no horário de 08 horas.

Prosseguindo  a  reunião,  foi  discutido  o  item  9  referente  à  solicitação  do  aluno  Bruno

Fernandes. O aluno solicita cursar a unidade curricular Cirurgia II na modalidade RER. Após

rediscutirem a Norma 002/2016 embasando na Resolução 008/2014, o entendimento foi que o

Colegiado  não tem autonomia para  definir  critérios  específicos  quanto  ao  oferecimento  de

RER. Dessa forma, ficou decidido que o aluno poderá cursar CIR II nesse semestre. O (a)

Coordenador (a) da unidade curricular será comunicado desta decisão. Dando seguimento ao

assunto,  no  item 6,  refere-se  à  mesma situação.  O  caso  do  aluno  Marcos  Fernandes  foi

rediscutido e os membros reavaliaram o pedido deferindo a solicitação depois de reavaliarem a

Norma. O aluno Marcos Fernandes irá cursar a unidade curricular BBPM I na modalidade RER.

No item 1, foi avaliado o pedido do aluno Francisco Ewerton sobre a quebra de pré-requisitos

nas unidades curriculares solicitadas.   O pedido foi  avaliado e ficou acordado que o aluno

poderá  cursar  a  unidade  curricular  BBPM  VIII,  as  demais  solicitadas  foram  indeferidas

considerando  os  aspectos  curriculares.  No  item 2,  o  plano  de  ensino  e  o  cronograma da

optativa ofertada pelo professor Leonardo Tonani foram aprovados. No item 5, os membros

rediscutiram  à  Norma  de  avaliação  embasando  na  Resolução  que  se  refere  ao  Regime

Especial de Recuperação (RER). Após discussão, ficou acordado que toda solicitação terá que

ser discutida em Colegiado para análise e que essa questão será discutida também na próxima

reunião da Câmara de Graduação para avaliação. Será solicitada uma consulta ao CONEP
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para discutir em nível institucional a questão do RER. No item 4 foi avaliado a solicitação do

aluno João Paulo de Oliveira Aguilar, o aluno solicita dispensa do PIC, uma vez que possui um

projeto de pesquisa aprovado (TCC) referente ao Curso de Farmácia da UNIPAC. De acordo

com a Resolução nº 013, de 19 de abril de 2018 que regulamenta a dispensa de disciplinas nos

cursos de graduação, ficou acordado que será criada uma comissão (banca) para definir os

critérios e encaminhar ao CONEP para aprovação e dispensa. O professor Marcelo Gonzaga

ficou responsável por criar esses critérios de acordo com a Resolução 013/2018. Após criar

esse  fluxo  e  encaminhar  ao  CONEP  para  aprovação,  as  dispensas  do  PIC  poderão  ser

avaliadas  para  o  próximo  semestre  2019/1.  No  item 8,  foi  discutido  a  regulamentação  de

estágios extracurriculares. O professor Gustavo contextualizou     a situação das atividades

extracurriculares realizadas pelos alunos do curso no Hospital  São João de Deus e demais

instituições conveniadas. O professor Júlio Veloso explicou aos demais que pode ter ocorrido

um equívoco, pois os alunos de Liga acadêmica não possuem vínculo com o hospital São João

de  Deus,  é  uma atividade  de  extensão,  e  não  se  trata  de  um estágio  propriamente  dito;

portanto,  não se enquadra na lei  de estágios. Cabe ressaltar  que as atividades  das Ligas

Acadêmicas  devem  ser  devidamente  regulamentadas,  aprovadas  e  supervisionadas  pelo

professor orientador, Colegiado de Curso e também pelo Hospital São João de Deus segundo

critérios  estabelecidos.  Após  esclarecimentos,  será  redigido  um  documento  que  será

encaminhado aos responsáveis pela Unidade para ciência. No item 10, o professor Gustavo leu

a  solicitação  do  professor  Marcelo  Gonzaga  aos  demais  membros.  O  professor  Marcelo

contextualizou o ocorrido e disse que não ministrará aulas para a turma XV de Medicina nesse

semestre (2018/2). O Colegiado está ciente e de acordo com o posicionamento do professor

desde que o GAD de Farmacologia indique um professor que dará seus encargos didáticos

para essa turma. Será encaminhado um comunicado ao líder de GAD sobre esse assunto para

as devidas providências. Após discussão, ficou acordado que o professor Marcelo Gonzaga irá

assumir a coordenação de BBPM V e a professora Valéria Ernestânia assumirá a coordenação

de BBPM VII. Faltaram dois itens a serem discutidos (item 11 e 12) que serão itens de pauta na

próxima reunião. Passando para os informes, foram indicados os seguintes professores para a

comissão  de  estágios  probatórios  de:  Profa.  Maria  Tereza Taroni,  foi  indicado  o  professor

Eduardo  Chula,  Prof.  Bernardo  Guimarães,  foi  indicado  o  professor  Júlio  Veloso  e  da

professora Vivian Andrade, foi indicado a professora Claudia di Lorenzo. A reunião encerrou-se

às  12h20min.  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, 06 de agosto de dois mil e dezoito.

Prof. Gustavo Machado Rocha

Prof. Júlio César Veloso

Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo

Discente Marcos Paulo da Cruz Pimenta
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