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NORMA Nº 001, de 12 de junho de 2017.
Modifica a Norma 001 de 24 de
fevereiro de 2015, que estabelece
as atribuições dos coordenadores de
unidades curriculares e
coordenadores de período do curso
de Medicina

O COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-

OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI –

UFSJ, no uso de suas atribuições considera essencial o papel de coordenadores de

Unidades Curriculares e também de coordenadores de período para operacionalização

do curso de Medicina visando melhor integração dos conteúdos, em particular

daquelas Unidades curriculares ministradas por mais de um docente.

Art.1º Esta norma refere-se à definição das atribuições dos coordenadores de

Unidades curriculares e coordenadores de Período do Curso de Medicina.

Art. 2º Essas funções serão exercidas por docentes que atuam no Curso de

Medicina. Os coordenadores de unidades curriculares serão designados pelos Grupos

de Atuação Docente (GAD) e os coordenadores de períodos serão designados pelo

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de medicina.

Art. 3º Ficam definidas as seguintes atribuições para os Coordenadores de

Unidade Curricular do Curso de Medicina:

1) Revisão do Plano de Ensino da Unidade Curricular semestralmente;

2) Elaboração do cronograma da Unidade Curricular incluindo a distribuição das

avaliações junto à coordenadoria do curso em data a ser definida pela mesma;

3) Encaminhamento do Plano de Ensino para a Coordenadoria do Curso;

4) Promoção de estratégias de integração dos diferentes conteúdos da Unidade

Curricular em questão;

5) Participação nas discussões sobre estratégias de integração curricular do

semestre letivo junto à coordenação do período;

6) Solicitação aos docentes envolvidos na Unidade Curricular de questões a serem

utilizadas nas avaliações;

7) Montar, reproduzir e definir o professor responsável pela aplicação das avaliações;
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8) Promoção de discussão sobre rendimentos escolares de alunos matriculados na

Unidade Curricular em questão;

9) Apresentação da aula inaugural da Unidade Curricular;

10) Apresentação, em aula inaugural, dos critérios de avaliação e calendários da

Unidade curricular, seus objetivos, conteúdo e metodologia; Definição dos critérios

de avaliação e lançamento das notas da Unidade curricular, ambos no diário

eletrônico.

11) Realização do fechamento do diário eletrônico no sistema, de acordo com as datas

estabelecidas no calendário escolar;

12) Entrega da ATARF assinada na coordenadoria de curso dentro dos prazos

estipulados;

Art. 4º Ficam definidas as seguintes atribuições dos Coordenadores de período:

1) Discussão e estabelecimento juntos aos docentes envolvidos no período letivo das

estratégias de integração curricular do período letivo em questão;

2) Definição em conjunto com os coordenadores das Unidades Curriculares do

período a organização e realização da Oficina de Integração do Período.

3) Acompanhamento e monitoramento da execução das atividades previstas em

todas as Unidades Curriculares do respectivo período

Divinópolis, 12 de junho de 2017.
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