1 ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
2 CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO, DA
3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dezessete dias do mês de novembro
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de 2015 às sete horas e cinquenta minutos iniciou-se a Centésima Trigésima segunda Reunião
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Aprovação das solicitações dos professores referente à Monitoria 2016/1; 3 - Solicitação da
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substitutiva pelo aluno Daniel Teixeira Machado. E Informes: Aprovação do estatuto a pedido do
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colegiado aceitou incluir essa pauta, e decidiram que a professora Melina ficaria incumbida de
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respectivo GAD. A professora Melina ficou de verificar esse assunto junto ao GAD. Após essas
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estudos deferido apenas no colegiado), os membros do colegiado tiveram extensa discussão

Ordinária do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu CCO/UFSJ, com presença dos professores Denny Veloso, Melina de Barros Pinheiro, Clarissa
Chaltein (ficou na reunião parcialmente, pois tinha aula agendada), Júlio Veloso, e da discente
Nájila Aélida. A professora Andressa Vinha Zanúncio, justificou ausência. A reunião foi presidida
pelo professor Denny Fabrício Magalhães Veloso para cumprir a seguinte pauta: 1- Notificação
de falta docente do professor Marco Aurélio Lobão (13/08/15 e 15/10/15) sobre mesmo tema; 2 professora Melina referente à avaliação prática do PIESC para a aluna Josiane (em regime
especial de estudos); 4 - Solicitação do C.A. referente à regulamentação das Ligas Acadêmicas;
5 - Aprovação do horário referente à 2016/01; 6 - Pedido de aprovação de evento acadêmico do
presidente da neuroliga, Rahmatullah Javidan Samani Neto; 7 - Pedido de reaplicação de prova
professor Eduardo Lima e aluno Pablo Assunção: Atividades da Atlética como horas
complementares. A reunião começou com um pedido da Melina em atender aos alunos
Heliomara de Fátima soares e Bruno Fernandes sobre pedido de dispensa da UC BBPM II. O
analisar esses processos. O prof. Denny, coordenador do curso, trouxe então o assunto sobre o
formulário do E-MC, formulário esse que tem prazo final para ser enviado dia 18/11/15 e que por
isso o PPC precisaria passar por ajustes. O prof. Denny pôs o colegiado a par do que está
acontecendo, do que foi discutido na reunião extraordinária e disse que haverá uma reunião do
CONEP dia 18/11 sobre as mudanças e/ou ajustes que precisariam ser feitos no PPC para que
não haja pendências junto ao MEC. A professora Melina trouxe a informação que a professora
Maria Denise está de licença médica, e queria saber o que fazer com as reposições das aulas
que são em torno de 15 ou 16 aulas. O prof. Denny disse que isso é responsabilidade do
preliminares, começou a reunião com a pauta: 1- notificação de falta docente do professor Marco
Aurélio Lobão, o prof Denny leu em voz alta o memorando de defesa do prof. Marco Aurélio
Lobão, em contestação ao memorando 103/2015 da coordenação de medicina. Os membros do
colegiado discutiram o assunto extensamente e decidiram que seria encaminhado outro
memorando a diretoria, agora em contestação ao memorando do professor Lobão. Sobre a
pauta 2 - Aprovação das solicitações dos professores referente à Monitoria 2016/1, os membros
do colegiado decidiram pela aprovação de todos os pedidos, com posterior encaminhamento à
PROEN para prosseguimento. Sobre a pauta 3 - solicitação da professora Melina referente à
avaliação prática do PIESC para a aluna Josiane Lilibete Duarte Martins (em regime especial de
sobre a situação das aulas do PIESC. Foi orientado que a aluna deverá entrar com o pedido
formal de regime especial de estudos junto à DICON. Os membros do colegiado decidiram que a
aluna deverá voltar, não mais está autorizado pelo colegiado o afastamento da aluna, por causa

43 do PIESC. Comunicação, por e-mail, será enviado à aluna pelo coordenador do curso, prof.
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Denny suspendendo a licença de regime especial e retorno imediato às atividades. Sobre a
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Rahmatullah Javidan Samani Neto, os membros do colegiado decidiram pela sua aprovação,
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aprovação do estatuto da Atlética, os membros do colegiado decidiram pela aprovação do

pauta 4 - Solicitação do C.A. referente à regulamentação das Ligas Acadêmicas, após extensa
discussão sobre quais seriam as funções e objetivos da liga, pois um dos objetivos da Liga é a
obtenção de certificados de atividades complementares, os membros do colegiado decidiram
pela sua aprovação. Ficou decidido que a aluna iria procurar a coordenação para que fosse
inserido na página da COMED um link da página da Liga. Sobre a pauta 5 - Aprovação do
horário referente à 2016/01, os membros do colegiado verificaram que há pontos a serem
corrigidos. O prof. Denny ficou de repassar com a servidora Junivânia os horários para 2016/1.
Sobre a pauta 6 - Pedido de aprovação de evento acadêmico do presidente da neuroliga,
ficando pendente o aluno trazer o documento assinado pela professora, pois o documento tinha
somente a assinatura do aluno. Sobre a pauta 7 - Pedido de reaplicação de prova substitutiva
pelo aluno Daniel Teixeira Machado, os membros do colegiado decidiram que a prova seria
reaplicada na sexta-feira dia 20/11 na coordenação às 13h30min. Na parte dos Informes, sobre a
estatuto. A discente Najila ficou de colher a assinatura do Responsável no Estatuto. A reunião
encerrou-se às 10h40min. Nada mais havendo a tratar, eu Geovane Edson da Silva, secretário
dessa reunião, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada por mim e

62 pelos demais presentes. Divinópolis, 17 de novembro de dois mil e quinze.
63 Prof. Denny Frabricio Magalhães Veloso
64 Profª. Melina de Barros Pinheiro
65 Profª. Clarissa Chaltein Almeida Gontijo
66 Prof. Júlio Cesar Veloso
67 Discente Nájila Aélida Oliveira Viana

