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ATA DA 13ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 

 
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezessete horas na Sala de 1 
Reuniões da Escola de Medicina, no Campus Morro do Cruzeiro, realizou-se a Décima-Terceira 2 
Assembleia Departamental do Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e 3 
Propedêutica (DECGP) da Escola de Medicina (EMED) da Universidade Federal de Ouro Preto 4 
(UFOP), convocada pelo Chefe de Departamento professor Iure Kalinine Ferraz de Souza. Nesta 5 
reunião estiveram presentes, os professores(as) Iure Kalinine Ferraz de Souza, Arlete Rita 6 
Penitente Barcelos, Débora Maria Tavares de Andrade, Gustavo Meirelles Ribeiro, Jacqueline 7 
Braga Pereira  Dantas (por áudio-conferência), Joyce de Souza Fiorini Lima, Leonardo Santos 8 
Bordoni, Nivan Santos Gribel e Sávio Lana Siqueira; os representantes discentes Elisa Bastos 9 
Martins de Oliveira, Maryane de Oliveira Silva e Pedro Henrique Caldeira Brant Faria. 10 
.COMUNICAÇÕES: Sem. ORDEM DO DIA: 1. Utilização dos laboratórios/ambulatórios 11 
para o IML. O Prof. Iure informou sobre a proposta de parceria feita para utilização de alguns 12 
laboratórios/ambulatórios do DECGP pelo Instituto Médico Legal (IML)/Polícia Civil de MG 13 
(PCMG), para as atividades de necropsia e atendimento inicial para casos de estupro, abusos, etc. 14 
Foi realizada uma vista com o pessoal do IML/PCMG nos laboratório de Anatomia e de Técnica 15 
Operatório e também ao Ambulatório. O Prof. Leonardo falou que seria melhor se o espaço que 16 
fosse receber as necropsias fosse isolado e que tivesse o sistema de esgoto adaptado. Também 17 
falou que para essa atividade não existe hora marcada, ou seja, a disponibilidade tem que ser de 18 
24 horas por dia. O Prof. Iure informou que pela proposta, nos casos de necropsias, a UFOP não 19 
receberia casos de exumação ou de corpos em decomposição. O Prof. Iure falou que o precisa ser 20 
decidido na reunião é: se existe interesse do departamento na parceria, se existe interesse em 21 
desenvolver pesquisa com o IML/PCMG e quais as condições mínimas que poderá ser oferecido 22 
para eles. O Prof. Sávio sugeriu fazer uma reunião com o IML para definir todos os termos. 2. 23 
Proposta para a Reforma Curricular. O Prof. Iure leu o parecer da Comissão do Estágio 24 
Probatório do Prof. Renato, que sinaliza para aprovação do avaliado na referida etapa. O Prof. 25 
Iure também leu a auto avaliação do Prof. Renato. Os membros do DECGP aprovaram por 26 
unanimidade a 1ª etapa do Estágio Probatório do Prof. Renato Santos Laboissiere. 3. Análise dos 27 
processos de estágio probatório dos Profs. Cirênio e Thiago. O Prof. Iure começou dizendo 28 
que todos os pedidos de alteração nos programas de disciplina precisam ser aprovados em 29 
Assembleia Departamental. A Prof.ª Arlete, coordenadora da disciplina MED113 – Anatomia 30 
Médica I citou os motivos para pedir a alteração do programa de disciplina, sendo 31 
principalmente para atualização da bibliografia básica, com a chegada de novos livros de 32 
“Neuroanatomia Funcional” e também para a atualização da ementa e do conteúdo programático, 33 
que já estavam desatualizados. A Prof.ª Arlete falou que sentiu falta dos créditos no novo modelo 34 
de programa de disciplina. Não houve alteração de carga horária da disciplina. Os membros do 35 
DECGP aprovaram por unanimidade a alteração do programa de disciplina da MED113 – 36 
Anatomia Médica I conforme elaborado pela Prof.ª Arlete. 4. Pedido de revisão de prova da 37 
Prof.ª Débora. Os membros do DECGP aprovaram por unanimidade os planos de trabalho 38 
2017/2 dos professores Gustavo, Alexandre, Jacqueline, Arlete e Renato. 5. Carta do CALMED 39 
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`Prof.ª Débora. O Prof. Iure informou que foi necessário a alteração de alguns encargos 1 
didáticos. Houve alteração na MED170, sendo que o Prof. Iure irá assumir mais 2 horas teóricas 2 
semanais no lugar da Prof.ª Joyce, para ela poder assumir as ações da estruturação da residência 3 
de cirurgia. Houve uma mudança nos encargos da MED160, pois a Prof.ª Elizabeth estava com 4 
excesso de encargos. Houve uma alteração nos encargos do Prof. Thiago, que estava com 5 
excesso nos internatos de cirurgia e de urgência e emergência. Foi informado que o Prof. 6 
Orlando está com 4 horas semanais a menos por causa do fim do internato de cirurgia em 7 
Ipatinga. A situação dele será regularizada com o início da residência em 2018/1. O Prof. Iure 8 
disponibilizou a folha com os encargos didáticos atualizados para os membros fazerem 9 
conferência. O discente Pedro perguntou se poderia fotografar a folha  10 
 11 
Para constar, eu, Alan Ferreira Garcia, lavrei a presente ata que, uma vez lida e achada conforme 12 
pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. Ouro 13 
Preto, 05 de outubro de 2017. 14 


