
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos treze dias do mês de outubro de 3 

2015 às sete horas e trinta minutos iniciou-se a Centésima Trigésima Primeira Reunião Ordinária 4 

do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ, com 5 

presença dos professores Denny Veloso, Melina de Barros Pinheiro, Clarissa Chaltein, Júlio 6 

Veloso, Andressa Zanúncio e da discente Nájila Aélida. A reunião foi presidida pelo professor 7 

Denny Fabrício Magalhães Veloso para cumprir a seguinte pauta: 1- Avaliação, pelos Colegiados 8 

de Curso, sobre a necessidade de gravação das reuniões, conforme solicitação da Congregação 9 

em 22/09/15; 2 – Reedição da Norma 002/2015 (Contagem de carga horária de atividades 10 

complementares); 3- Solicitação de vaga do professor exonerado, Paulo César Ferreira, junto à 11 

Câmara de Graduação; 4- Avaliação dos requerimentos de matrícula dos processos de 12 

dispensa; 5- Situação especial de estudo da aluna Josiane Lilibete; 6- Reposição Aulas de 13 

Introdução à Clínica I de 2015/1, turma MED XIV, não ministradas pelo professor substituto, 14 

Eduardo Bolina. Sobre os pontos de pauta: 1- A reunião iniciou às 07:30h com a presença de 15 

todos os membros presentes. O Presidente do Colegiado Denny Veloso, iniciou com o ponto de 16 

pauta 5, passando a palavra à aluna Josiane Lilibete que explicou que o estado de saúde de sua 17 

mãe é grave e que necessita de regime especial de estudo. A aluna se dispôs a vir à 18 

Universidade, caso necessite, fazer as provas que perdeu, bem como a monitoria. O Colegiado 19 

concedeu o regime especial de estudos para a aluna para acompanhar sua mãe que está 20 

internada no CTI em outra cidade. Ficou acordado que as avaliações (teóricas e práticas) serão 21 

realizadas à distância e deverão seguir a planilha publicada no site, a professora Melina 22 

acompanhará a aluna para intermediar os meios de ensino e avaliação. O Coordenador de cada 23 

U.C. será o responsável por solicitar as questões e enviar para o e-mail da aluna. 2- Referente 24 

ao item 1, sobre as gravações das reuniões ficou acordado que, quando achar conveniente será 25 

gravada a reunião. 3- Item 2, a Norma 002/2015, referente às Atividades Complementares, foi 26 

refeita incluindo e ajustando itens não relacionados e aprovada pelos membros presentes,  após 27 

estes ajustes será publicada na página do curso para conhecimento da comunidade acadêmica. 28 

4- No item 3, que se refere a exoneração do professor Paulo César, será feito um memorando 29 

pelo professor Denny solicitando na Câmara de Graduação a vaga. 5- No item 4, foram 30 

avaliados os requerimentos para matrículas de U.C’s. dos processos de dispensa. A decisão 31 

tomada pelo Colegiado foi de indeferir as solicitações, pois faltam apenas 02 meses para o 32 

encerramento do semestre, sendo inviável as matrículas neste momento. 6- O item 5 já foi 33 

comentado no início da reunião. 7- No item 6, foi falado sobre as reposições de aulas de IC I 34 

2015/1, que não foram ministradas pelo professor Eduardo Bolina durante a licença maternidade 35 

da professora Aisha. A professora Andressa irá fazer o levantamento das aulas que não foram 36 

dadas, e as professoras Melina e Clarissa se dispuseram a ajudar a fazer as reposições 37 

conforme suas disponibilidades. Será comunicado também a professora Cristiana Rosa que é 38 

representante do Gad de Clínica Médica sobre essa ocorrência. Informes: A aprovação do 39 

Estatuto da Atlética será lido e aprovado na próxima reunião que será dia 17/11/2015, incluindo 40 

os jogos e a Charanga num só Estatuto. Foi aprovado pelos membros presentes os ajustes 41 

necessários referente ao atestado de monitoria conforme sugestão do C. A.  A reunião encerrou-42 



se às 09:10h.    Nada mais havendo a tratar, eu Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, lavrei 43 

a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais 44 

presentes. Divinópolis, 13 de outubro de dois mil e quinze.  45 

Prof. Denny Frabricio Magalhães Veloso 46 

Profª. Melina de Barros Pinheiro 47 

Profª. Clarissa Chaltein Almeida Gontijo 48 

Prof. Júlio Cesar Veloso 49 

Profª. Andressa Vinha Zanúncio 50 

Discente Nájila Aélida Oliveira Viana 51 


