
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI. Aos doze dias do mês de agosto 

de 2020, às nove horas e dez minutos, iniciou-se a Vigésima Quarta Reunião 

Extraordinária do Colegiado do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu - 

CCO/UFSJ pela plataforma Google Meet, com a presença dos professores Gustavo 

Machado Rocha, Eduardo Henrique de Matos Lima, Michele Conceição Pereira, Melina 

de Barros Pinheiro Inácio, Alisson Oliveira dos Santos e da discente Luiza Teixeira Lelis. 

A reunião foi presidida pelo Coordenador Prof. Gustavo Machado Rocha para cumprir a 

seguinte pauta: 1) Discussão do retorno das atividades emergenciais, 2) Memorando 

ASSIN: Solicitação de oferta de vagas para o processo seletivo PEC - G 2021. O 

professor Gustavo deu início à reunião com o item de pauta 1 contextualizando o que foi 

discutido na reunião do dia 11/08 com a PROEN e as coordenações referente à retomada 

das atividades emergenciais. O professor Gustavo após participar dessa reunião 

encaminhou um memorando ao CONEP solicitando ampliação na discussão sobre a 

possibilidade de retomada do ensino presencial em laboratórios no segundo período 

emergencial (janeiro de 2021), argumentando que, especificamente para o curso de 

Medicina, a portaria MEC 544 não permite o ensino remoto para atividades práticas (mas 

somente para disciplinas teorico-cognitivas).  Foi pontuado também o uso da biblioteca 

virtual para o acesso à plataforma UpToDate, cuja solicitação será encaminhada à 

servidora responsável pela biblioteca do CCO para conhecimento e providências. Dando 

prosseguimento, os membros discutiram a proposta de como será feito o ensino 

emergencial remoto nesse primeiro período e foi pontuado também pelo professor 

Eduardo Lima a elaboração de um e-book juntamente com o Centro Acadêmico com 

orientações aos alunos e também aos professores desse período emergencial. Após 

discussão, o professor Gustavo ficou de elaborar uma proposta do Curso de Medicina 

baseando na Resolução CONEP 007, de 03 de agosto de 2020 e também na Portaria 

MEC 544, de 16 de junho de 2020 para encaminhamento. Nessa proposta, serão 

ofertadas apenas aulas e atividades teóricas de forma remotas nesse primeiro período 

emergencial. O retorno das atividades presenciais práticas profissionais (UBS, policlínica, 

hospitais) já está autorizado, segundo o CONEP e após aprovação do Colegiado, mas 

ainda dependerá da autorização das instituições conveniadas. Foi sugerido ao professor 



Alisson, levar em discussão na reunião do GIESC que haverá  essa semana, a 

possibilidade de ofertar as UCs de PIESC com alguma carga horária teórica de forma 

remota e também retomar o ensino presencial para algumas turmas, especialmente 

aquelas mais próximas do internato (sétimo e oitavo períodos). O professor Alisson se 

prontificou a discutir e dará o retorno. O professor Alisson também pontuou algumas 

especificidades que acha necessário aderir nesse primeiro período emergencial que será 

adequada na proposta. No item 2, foi encaminhado um memorando da ASSIN solicitando 

oferta de vagas para o processo seletivo PEC-G 2021. Essa solicitação não foi aprovada 

pelos membros no atual momento devido ao cenário epidemiológico que estamos 

vivenciando.  A reunião finalizou-se às 10h50min. Nada mais havendo a tratar, eu 

Junivânia Aparecida dos Santos Lacerda, secretária dessa reunião, lavrei a presente ata 

que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. 

Divinópolis, 12 de agosto de dois mil e vinte. 
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