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ATA DA 11ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

CIRURGIA, GINECOLOGIA E PROPEDÊUTICA DA ESCOLA DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, realizou-se a décima 1 

assembleia extraordinária do DECGP por videoconferência. Tendo como pauta: 1. 2 

Curricularização da Extensão das disciplinas do DECGP; 2. Indicação de novo 3 

representante do DECGP junto ao Colegiado (Ofício Cemed nº 011.2022); 3. Definição 4 

de professor supervisor do internato de Cirurgia no Hospital Júlia Kubitschek; 4. 5 

Protocolo de intenções para cooperação técnica - Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-6 

Doce). (OFÍCIO PROEX/REITORIA-UFOP Nº 3420/2022). Participaram da reunião: os 7 

docentes Arlete Rita Penitente Barcelos,  Cirênio de Almeida Barbosa, Eduardo Ângelo 8 

Braga, Elizabeth da Silva(Presidente da assembleia), Gustavo Meirelles Ribeiro, 9 

Henrique Pereira Faria, Joyce De Sousa Fiorini Lima, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln 10 

Assunção, Ronald Soares dos Santos, Vicente de Paulo Silva e Vitor Antonacci 11 

Condessa; os técnicos administrativos Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel 12 

Ferreira Gabriel;  os representantes discentes Andressa Kênia de Almeida Rodrigues, 13 

Anna Clara Tirone do Carmo e Marcelo Santiago Soares Dias. Às 17h20min tendo 14 

quórum a presidente da assembleia deu início a reunião. A professora Elizabeth explica 15 

que, alguns minutos antes da reunião, foi encaminhado pelo Colegiado proposta de 16 

calendário acadêmico e que o Departamento deveria escolher uma das propostas e 17 

manifestar a escolha ao Colegiado e solicita a inclusão do ponto de pauta. Todos 18 

concordam com a inclusão.  Ordem do dia: 1. Curricularização da Extensão das 19 

disciplinas do DECGP. Foi informado pela professora Elizabeth que, de acordo com as 20 

manifestações dos coordenadores, será possível implementar atividades de extensão nas 21 

disciplinas CGP001 - ANATOMIA MÉDICA I (15 horas), CGP005 - ANATOMIA 22 

PATOLOGICA II (15 horas), CGP011 - MEDICINA DA MULHER (60 horas) e 23 

CGP012 - CLÍNICA CIRURGICA II (60 horas). Sendo assim, o DECGP irá contribuir 24 
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com um total de 150 horas de carga horária extensionista. O professor Gustavo Meirelles 25 

pondera que, apesar de o DECGP ter obtido uma carga horária extensionista maior que a 26 

apresentada inicialmente, 150 horas ainda é uma carga horária distante das 270 horas 27 

estabelecidas pelo Colegiado. Sem mais a tratar, encerraram-se as discussões sobre o 28 

tema. 2. Indicação de novo representante do DECGP junto ao Colegiado (Ofício 29 

Cemed nº 011.2022). A professora Elizabeth esclarece que, diante da impossibilidade da 30 

permanência do professor Lincoln como representante do DECGP junto ao Colegiado, é 31 

necessário indicar outro representante. Explica que as reuniões do Colegiado são 32 

realizadas na segunda sexta-feira de cada mês e pede que os interessados em representar 33 

o DECGP se manifestem. O professor Gustavo Meirelles Ribeiro manifesta interesse. 34 

Colocada em votação, a indicação do professor Gustavo como membro representante do 35 

DECGP junto ao Colegiado do curso de Medicina foi aprovada por unanimidade. 3. 36 

Definição de professor supervisor do internato de Cirurgia no Hospital Júlia 37 

Kubitschek. A professor Elizabeth questiona se algum professor da área de cirurgia tem 38 

interesse em assumir a supervisão do internato. O professor Eduardo Ângelo Braga 39 

manifesta interesse em assumir a função de supervisor do internato em cirurgia no 40 

Hospital Júlia Kubitscheck. Não havendo mais manifestações, a indicação do professor 41 

do professor foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pela assembleia 42 

departamental. 4. Protocolo de intenções para cooperação técnica - Bacia 43 

Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce). (OFÍCIO PROEX/REITORIA-UFOP Nº 44 

3420/2022).  A professora Elizabeth apresenta o ofício encaminhado pela PROEX para os 45 

participantes da assembleia. Membros da assembleia manifestam que não identificaram 46 

no projeto assuntos que tenham afinidade com o curso de medicina. Sendo assim a 47 

professora Elizabeth propõe que o departamento responda informando que, por não 48 

conter na proposta assuntos relacionados à Medicina, não há interesse do Departamento 49 

em participar do Projeto. Colocada em votação, a proposta da professora Elizabeth foi 50 

aprovada por unanimidade. 5. Manifestação sobre propostas de calendário acadêmico. 51 

O professor Henrique apresenta para a assembleia as propostas de calendário acadêmico 52 

existentes, sendo elas de 13, 15 e 18 semanas e pondera que, para o curso de Medicina, a 53 
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proposta mais interessante seria a de 13 semanas para regularizar o calendário acadêmico 54 

e o calendário dos internatos. Após manifestações, foi colocado em votação qual das 55 

propostas o Departamento acredita ser mais interessante. A opção pela proposta de um 56 

calendário com 13 semanas, independentemente do número de dias de férias (15 ou 30 57 

dias), foi aprovada por unanimidade pela assembleia Departamental. Nada mais havendo 58 

a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, 59 

que será enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia ordinária.      60 

Ouro Preto, 19 de maio de 2022. 


