
ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1

DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos dois dias do mês de maio de3

2022, às 13h45min, iniciou-se a Centésima Nonagésima Sexta Reunião Ordinária do4

Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ pela5

plataforma Google Meet, com a presença dos professores Andressa Vinha Zanuncio,6

Eduardo Henrique de Matos Lima, Dênia Alves de Azevedo, Melina de Barros Pinheiro7

Inácio e do discente Daniel Sabino Oliveira. A Profa. Fernanda Elias Ferreira Rabelo8

justificou sua ausência. A discussão dos itens de pauta foi transmitida aos demais alunos9

interessados pelo canal do CA no YouTube. A reunião foi presidida pela coordenadora do10

curso, Profª. Andressa Vinha Zanuncio para cumprir a seguinte pauta; 1) Solicitação de11

afastamento do professor Marcelo Gonzaga para execução do Projeto Rondon em12

Julho/2022; 2) Indicação Comissão EP dos seguintes professores: Gláucia de13

Oliveira Moreira, Alisson Oliveira dos Santos; Camila Teixeira Vaz; Informes:14

Fechamento da Liga de Cirurgia - LACIR. A Profª. Andressa deu início à reunião lendo15

os itens de pauta da reunião. No item de pauta 1, O Colegiado está ciente e de acordo16

com o afastamento do professor Marcelo Gonzaga para o projeto Rondon em julho de17

2022. Será encaminhado a ata aprovada para ele dar continuidade aos trâmites18

necessários. No item de pauta 2, o Colegiado indicou os professores Jussara Soares19

Fontes de Souza, Guilherme Souza Azevedo e Eduardo Henrique de Matos Lima20

respectivamente, para compor a comissão do estágio probatório dos docentes citados.21

Será respondido os memorandos enviados a esse respeito. Prosseguindo a reunião com22

o informe, onde foi comunicado o fechamento da Liga de Cirurgia - LACIR. O Colegiado23

está ciente e reforçou que no mês de julho/2022, deverá solicitar um novo relatório para24

as ligas vinculadas ao curso para acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa e25

extensão que vem sendo realizadas por elas. No final da reunião a professora Andressa26



contextualizou as entradas dos novos professores convocados e espera-se que nesse27

segundo semestre (2022/2), entre sem déficit de professores. A reunião foi encerrada às28

14:15h, nada mais havendo a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda,29

secretária dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será30

assinada por mim e pelos demais presentes. Divinópolis, 02 de maio de dois mil e vinte e31

dois.32
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