
 ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO

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

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2018 às

oito  horas e quinze minutos  iniciou-se a Décima Sétima Reunião Extraordinária do Colegiado

do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com a presença dos

professores  Gustavo Machado  Rocha,  Michele  Pereira,  Eduardo Henrique  de Matos  Lima,

Marcelo Gonzaga e da discente Vanessa Cristina de Paiva Oliveira. O professor Júlio Veloso

não  compareceu  à  reunião.  A  reunião  foi  presidida  pelo  Coordenador  Professor  Gustavo

Rocha  para  cumprir  a  seguinte  pauta:  1)  Aprovação  do  Regimento  da  Atlética;  2)

Permissão  para  realização  de  um  evento  educativo  (simpósios);  3)  Perda  de

documentos por docente; 4) Solicitação do aluno Bruno Fernandes de Moura Pires; 5)

Carta  Associação  Brasileira  de  Educação  Médica  (ABEM);  6)  Reedição  da  Norma

002/2017 – Atividades Complementares; 7) Memo 002/2018 Laboratório de Anatomia; 8)

Resposta da PROEN sobre critérios de RER; 9) Colação extraordinária da Medicina; 10)

Critérios que serão aprovados pelo CONEP referente à aproveitamento de disciplinas

(Prof. Marcelo Gonzaga); Informes: 1) Decisão ad referendum 005/2018 (Horário Especial

de Estudos Prof. Marcelo Gonzaga); 2) Indicação para comissão de estágio probatório –

Prof. Bernardo Guimarães de Aguiar, Prof. Vinícius Azevedo Dias, Prof. Alisson Oliveira

dos Santos; 3) Solicitação de vagas Programa PEC-G – Edição 2019. A reunião iniciou-se

com os informes. Informe 1: O Colegiado está ciente com a solicitação do professor Marcelo

Gonzaga referente ao horário especial de estudos (do próprio professor) que também passará

por outras instâncias. 2) O Colegiado indicou docentes para a comissão de estágio probatório

dos seguintes professores: Prof. Vinícius Azevedo Dias, teve indicação da professora Michele

Pereira,  Professor  Alisson  Oliveira  dos Santos  foi  indicado  o  prof.  Júlio  Veloso,  Professor

Bernardo Guimarães foi indicado o professor Eduardo Lima. 3) Solicitação de vagas Programa

PEC  G  (  ofertar  vagas  para  alunos  estrangeiros).  O  curso  de  Medicina  não  atenderá  a

solicitação  devido  ao  grande  número  de  alunos  que  já  existem  nas  turmas  e  por  haver

algumas aulas no período noturno. Prosseguindo a reunião, foi discutido o item 1 referente ao

documento  de  regimento  da  Atlética  Unificada  Abaporu.  O  Colegiado  está  ciente  do

documento formalizado. No item 2, o professor Gustavo leu o documento para realização de

evento educativo (simpósios) aos demais membros. O professor Eduardo Lima que está a

frente desse projeto explicou a proposta. O Colegiado está de acordo com o desenvolvimento

dessa proposta que será elaborado um projeto de extensão para o próximo semestre (2019/1).

No item 3, o professor Gustavo explicou o ocorrido entre o professor Eduardo Chula e uma

aluna aos membros. O professor havia perdido a prova e a aluna solicitou revisão de nota.

Diante  dos  fatos  ocorridos,  o  professor  Eduardo  Chula   reaplicou  a  prova  e  a  aluna  foi

aprovada na disciplina. O diário será reaberto, mediante uma solicitação do professor para

retificação de nota. A decisão do Colegiado mediante essa situação, foi que caso isso ocorra

novamente será convocado uma reunião extraordinária para decisão. No item 4, foi discutido a

solicitação do aluno Bruno Fernandes de Moura Pires. O aluno entrou com requerimento para
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a dispensa da Unidade Curricular PIC ( Prática de Investigação Científica) a qual não poderá

ser avaliada nesse semestre devido aos trâmites da Resolução 013, de 19 de abril de 2018. O

aluno foi orientado para entrar com uma nova solicitação no início do semestre (2019/1) que

será avaliado por uma comissão de acordo com a Normativa. No item 10, os critérios que

serão  avaliados  pelo  CONEP  em  relação  à  formação  da  comissão  para  aprovação  de

dispensa do PIC, serão discutidos na próxima reunião. O professor Gustavo irá  redigir uma

circular  sobre esses critérios,  a qual será avaliada pelos membros e aprovada na próxima

reunião de Colegiado. O item 6, foi incluído duas modalidades na Norma 002/2017 (Atividades

Complementares).  As  modalidades  são:  “Cheerleaders  e  Estágios  extracurriculares”.  O

Colegiado está de acordo e a Norma será reeditada. No item 7, foi discutido o assunto sobre

ato  indisciplinar  de  alunos  do curso de Medicina  no  Laboratório  de  Anatomia  Humana.  A

Coordenadora  do  Laboratório  encaminhou  um  memorando  dizendo  que  duas  alunas

infringiram o regimento interno do laboratório,  sendo que as alunas fotografaram dentro do

laboratório e postaram foto em rede social. As alunas serão notificadas pela Coordenação de

Curso  e  também  será  redigido  um  e-mail  geral  às  turmas  para  ciência  de  que  é

“expressamente proibido nos Laboratórios tirar fotografias, cabível de sanção”. Os itens 5,8,9 e

10 serão discutidos  na próxima reunião.  A reunião encerrou-se às  11h:30min. Nada mais

havendo a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, lavrei a presente ata que depois

de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, vinte e um

de setembro de 2018.

        Prof. Gustavo Machado Rocha

        Profª. Michele Conceição Pereira

     Prof.  Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo

-    Prof. Eduardo Henrique de Matos Lima

     Discente Vanessa Cristina de Paiva Oliveira
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