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ATA DA 17ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E 1 
OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 2 

 3 
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezessete horas na Sala de Reuniões da 4 
Escola de Medicina, no Campus Morro do Cruzeiro, realizou-se a Décima-Sétima Assembleia do 5 
Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Propedêutica (DECGP) da Escola de 6 
Medicina (EMED) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), convocada pelo Chefe de 7 
Departamento professor Iure Kalinine Ferraz de Souza. Nesta reunião estiveram presentes, os 8 
professores(as) Iure Kalinine Ferraz de Souza, Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de 9 
Almeida Barbosa, Eduardo Ângelo Braga, Elizabeth da Silva (por áudio conferência), Gustavo 10 
Meirelles Ribeiro, Joyce de Sousa Fiorini Lima, Leonardo Santos Bordoni e Vicente de Paulo 11 
Silva; o representante técnico-administrativo Alan Ferreira Garcia; a representante discente Elisa 12 
Bastos Martins de Oliveira. O aluno residente Tuian Cerqueira participou como convidado. Não 13 
foi atingindo o quórum legal, por tanto a reunião ocorreu sem caráter deliberativo. 14 
COMUNICAÇÕES: 1. O Prof. Iure comunicou que há possibilidade de se firmar um convênio 15 
com o Hospital Risoleta Neves em Belo Horizonte para o estágio da residência em cirurgia 16 
traumatológica e de urgência. Ele fará uma reunião com os diretores do Hospital para discutir 17 
isso. O Prof. Iure também fará uma reunião no Hospital Nossa Senhora das Dores para discutir a 18 
possibilidade do estágio de residência em cirurgia oncológica. 2. O Prof. Iure informou que a 19 
Prof.ª Jacqueline protocolou no dia de hoje o seu pedido de vacância na UFOP e terá que ser 20 
providenciado o concurso para vaga de substituto de GO. 3. O Prof. Iure informou que ele e o 21 
Prof. George tentaram fazer uma visita no Centro de Cirurgia Ambulatorial, porém dificuldade 22 
de acesso, pois não tinha ninguém para abrir a porta. O Prof. George fez um comunicado para a 23 
Reitoria para que seja providenciado o acesso da EMED no Centro de Cirurgia Ambulatorial e 24 
que a coordenação do local seja passada para a EMED (foi decidido em reunião do DECGP que 25 
o coordenador seria o Prof. Cirênio) e não do Centro de Saúde. 4. Pedido de aproveitamento de 26 
estudos da aluna Leila Batista Pena. O Prof. Iure informou que a aluna fez o internato de 27 
cirurgia na Universidade de Coimbra e irá pedir o aproveitamento de estudos, porém o assunto 28 
tem que ser discutido no Colegiado. 5. Não lançamento do edital do concurso de professor 29 
efetivo de GO. Foi informado que por causa da anulação do último concurso de professor 30 
efetivo de GO, e da consequente demora da liberação da vaga existente, não foi possível ser 31 
lançado o edital dessa vaga. Mesmo com a PROAD sinalizando previamente que iria tentar fazer 32 
o lançamento do edital mais rapidamente, o setor jurídico da UFOP não liberou o lançamento no 33 
momento. A previsão da PROAD é que seja lançado o edital no segundo semestre, com a 34 
previsão de contratação para o início de 2019, após o término do período eleitoral. 6. O Prof. Iure 35 
informou que recebeu o comunicado do Prof. George lembrando aos professores para que 36 
enviem os programas de disciplina e os pré-requisitos das disciplinas para compor a reforma 37 
curricular, até a próxima segunda-feira, dia 16/07. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da ata da 38 
16ª Assembleia Departamental do DECGP. Não houve votação por falta de quórum.  2. 39 
Aprovação dos horários do docente José Helvécio. Não houve votação por falta de quórum. 3. 40 
Aprovação dos encargos didáticos e horários de aula do período 2018/2. Não houve votação 41 
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por falta de quórum. O Prof. Iure irá fazer a aprovação ad referendum dos encargos, conforme 1 
foi apresentado no anexo, para não perder o prazo da PROGRAD. 4. Indicação de 2 
representante no NAPEMED. O Prof. Gustavo demonstrou interesse em ser o representante do 3 
DECGP no NAPEMED. O Prof. Vicente também demonstrou interesse em ser representante ou 4 
o suplente. Por não haver quórum, o Prof. Iure informou que iria fazer a indicação ad referendum 5 
dos dois professores para a Diretoria EMED. 5. Indicação de representante no EDC. O Prof. 6 
Iure informou que acha que todos os professores deveriam utilizar mais o espaço do EDC, e 7 
valorizar mais a participação nesse evento. A discente Elisa questionou se haverá o EDC nesse 8 
período. O Prof. Gustavo, que é o representante atual do EDC, porém irá se desligar a partir do 9 
próximo, informou que o EDC desse período irá ocorrer a partir do dia 25/06. Não indicação de 10 
representante. 6. Indicação de representante na coordenação da Mostra de Profissões. O 11 
Prof. Iure explicou o funcionamento da Mostra de Profissões. Ele informou que as primeiras 12 
Mostra de Profissões foram organizados pelo Prof. Rodrigo (DEMSC) e as últimas 4 edições 13 
foram organizadas pela Prof.ª Jacqueline. Foi tratado por email como os outros departamentos e 14 
houve uma proposta de se fazer um rodízio na coordenação entre os departamentos e por isso a 15 
próxima edição seria organizada pelos professores do DECPA. 7. Concurso de professor 16 
substituto – vaga da Prof.ª Jacqueline. O Prof. Iure informou a possibilidade da vaga de 17 
professor substituto de GO seja com carga horária de 20 horas. A Prof.ª Elizabeth segueriu que 18 
seja de 20 horas para abrir uma maior possibilidade de candidatos. Foram sugeridos como 19 
membros da banca: Titulares - Prof.ª Arlete, Prof. Cirênio e Prof.ª Elizabeth; Suplentes – Prof. 20 
Gustavo, Prof. Iure e Prof. Márcio. 8. Aprovação dos programas de disciplina: MED113, 21 
MED160, MED394, MED408, MED425. Não houve votação por falta de quórum. O Prof. Iure 22 
irá fazer a aprovação ad referendum. 9. Aprovação dos pré-requisitos das disciplinas: 23 
MED113, MED114, MED115, MED120, MED121, MED125. Não houve votação por falta de 24 
quórum. O Prof. Iure irá fazer a aprovação ad referendum. 10. O Prof. Cirênio da sua 25 
preocupação quanto ao retorno das atividades da Cirurgia Ambulatorial no próximo período. Ele 26 
informou sobre os esforços que o Prof. George está fazendo para viabilizar isso, mas ainda 27 
encontra dificuldades. Houve uma sugestão do Prof. George para solucionar o caso, que é fazer 28 
uma parceria com a escola técnica de enfermagem de Ouro Preto, para que os alunos deles façam 29 
o estágio no Centro de Saúde, atuando na Cirurgia Ambulatorial. 11. O aluno Tuian, da 30 
residência de cirurgia, agradeceu a oportunidade de participar da reunião e informou que estão 31 
pleiteando um espaço para a representação dos alunos da residência na Assembleia 32 
Departamental. Ele informou que será discutido com o Centro Acadêmico para uma vaga das 33 
quatro existentes para representação discente seja destinado ao aluno residente. 34 
 35 
Para constar, eu, Alan Ferreira Garcia, lavrei a presente ata que, uma vez lida e achada conforme 36 
pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. Ouro 37 
Preto, 07 de junho de 2018. 38 


