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ATA DA 18ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 1 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 2 

 3 
Aos doze dias do mês de julho 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-Oitava 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, Eduardo Ângelo 9 
Braga, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria (por áudio-conferência), José Helvécio 10 
Kalil de Souza, Joyce de Sousa Fiorini Lima, Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues (por áudio-11 
conferência), Nivan Santos Gribel, Ronald Soares dos Santos e Vicente de Paulo Silva; os 12 
representantes técnico-administrativo Alan Ferreira Garcia e Marcorélio Divino de Souza; os 13 
representantes discentes Elisa Bastos Martins de Oliveira, Pedro Henrique Caldeira Brant e 14 
Tuian Cerqueira. O diretor da Escola de Medicina Prof. George Luiz Lins Machado Coelho 15 
participou como convidado. A reunião iniciou-se sem o quórum legal. Esse foi atingido após 36 16 
minutos, dando assim o caráter deliberativo da reunião. COMUNICAÇÕES: 1. Resultado 17 
concurso de professor substituto de Ginecologia e Obstetrícia. O concurso transcorreu bem e 18 
a candidata aprovada foi a Prof.ª Olívia Cristina Silva Ferreira. 2. Convênio com o Hospital 19 
Risoleta Tolentino Neves e Hospital Monsenhor Horta. O Prof. Iure informou que o convênio 20 
entre UFOP e Hospital Risoleta Neves foi acertado e será firmado. No momento, 3 alunas da 21 
graduação já estão desenvolvendo o Internato de Ginecologia e Obstetrícia lá. Para o estágio de 22 
Cirurgia do Trauma da Residência em Cirurgia, a previsão é que se inicie em março de 2019. O 23 
Prof. Iure também informou que após discussões, foi acordado entre a EMED e o Hospital 24 
Monsenhor Horta a continuidade dos Internatos de Ginecologia e Obstetrícia e de Cirurgia nesse 25 
hospital. 3. O Prof. Iure passou a palavra para que o Prof. George desse um comunicado. O Prof. 26 
George informou que a UFOP está sendo auditada pelo MEC e estão cobrando de todos os 27 
departamentos para que os seus professores cumpram os Encargos Didáticos mínimos de 8 horas 28 
semanais. Para a resolução da UFOP, o mínimo exigido são 12 horas semanais. Ele informou 29 
que a responsabilidade é de cada professor organizar os seus encargos para que seja cumprido as 30 
normas. O Prof. George também informou sobre a reunião que acontecerá na próxima segunda 31 
com a Secretaria de Saúde, Reitoria e EMED, em que serão acertadas as demandas e atividades 32 
para a inauguração do Centro de Cirurgia Ambulatorial da UFOP. Ele também apresentará as 33 
demandas das aulas práticas ambulatoriais das disciplinas da Medicina, por isso ele pediu os 34 
Planos de Ensino para os professores que dão aulas práticas ambulatoriais. POSSE: O Prof. Iure 35 
deu posse para o aluno residente Tuian Cerqueira como representante discente no lugar do aluno 36 
Gabriel Rodrigues Moreira. A aluna Elisa Bastos Martins de Oliveira também informou que não 37 
será mais representante discente após a reunião. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação das atas da 38 
16ª e 17ª Assembleias Departamentais do DECGP. Os membros do DECGP aprovaram por 39 
unanimidade as atas da 16ª e 17ª Assembleias Departamentais do DECGP. 2. Aprovação dos 40 
horários do docente José Helvécio. Os membros do DECGP aprovaram por maioria dos votos 41 
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os horários de aula do Prof. José Helvécio conforme apresentados no documento anexo. 3. 1 
Aprovação dos encargos didáticos e horários de aula do período 2018/2. O Prof. Iure já havia 2 
feito a aprovação ad referendum para que fosse cumprido o prazo estabelecido pela PROGRAD. 3 
Agora ele coloca para a homologação dos membros. Os membros do DECGP aprovaram por 4 
unanimidade os encargos didáticos e horários de aula do período 2018/2 conforme apresentados 5 
no documento anexo. 4. Apresentação sobre o processo da Revalidação de Diplomas – Prof. 6 
José Helvécio. O Prof. José Helvécio contextualizou e explicou como funciona o processo para 7 
que os médicos formados em outros países tenham o diploma revalidado no Brasil e falou da 8 
possibilidade da UFOP participar desse processo. O Prof. Iure informou que na reunião passada 9 
foi montada uma comissão, constituída pelos Profs. José Helvécio, Cirênio e Orlando, para 10 
avaliar e montar uma proposta escrita sobre a participação da UFOP no processo de revalidação 11 
e somente após a apresentação da comissão a assembleia poderia deliberar sobre o assunto.  5. 12 
Pendências em disciplinas do DECGP para a reforma curricular - solicitação de correções 13 
do Colegiado/ NDE. O Prof. Iure e o Prof. Gustavo falaram sobre a situação atual da reforma 14 
curricular e quais as pendências do DECGP. O Prof. Gustavo informou que o Colegiado montou 15 
uma lista com os Programas de Disciplina do departamento que precisam ser corrigidos para que 16 
entrem no novo currículo do curso. Essas disciplinas foram informadas e o Prof. Iure fará a 17 
cobrança para que os coordenadores procedam com as correções. 6. Aprovação dos programas 18 
de disciplina, pré-requisitos e planos de ensino semestral. Os membros do DECGP aprovaram 19 
por unanimidade os Programas de Disciplina da MED113, MED160, MED211 (Ortopedia), 20 
MED394, MED408 e MED425. Os membros do DECGP aprovaram por unanimidade os Planos 21 
de Ensino da MED160 e MED211 (Ortopedia). Os membros do DECGP aprovaram por 22 
unanimidade os pré-requisitos das disciplinas MED113, MED114, MED115, MED120, 23 
MED121, MED125. 7. Indicação de representante no Teste do Progresso – Prof. Gustavo. O 24 
Prof. Gustavo informou que esse ano a UFOP participará pela primeira vez do Teste do 25 
Progresso. Ele explicou como funciona o Teste do Progresso e demonstrou o seu interesse em 26 
participar como representante do departamento. Os membros do DECGP aprovaram por 27 
unanimidade a indicação do Prof. Gustavo como representante do DECGP no Teste do 28 
Progresso. O Prof. Cirênio também continua como representante. 8. Indicação de representante 29 
no EDC no lugar do Prof. Gustavo que irá se afastar. O Prof. Gustavo explicou sobre o EDC 30 
e falou do histórico e da importância do evento para a EMED. Ele também informou que está 31 
deixando de ser representante, pois já está com muitas outras representações na Escola. O Prof. 32 
Iure perguntou se alguém tem o interesse em ser o novo representante. Não houve manifestação 33 
de interesse entre os presentes. 9. A Prof.ª Joyce pediu a inclusão do ponto de pauta sobre o 34 
Programa de Residência em Cirurgia. O Prof. Iure, de acordo com os membros, aceitou a 35 
inclusão. A Prof.ª Joyce informou que o MEC está pedindo a definição do programa de 36 
residência em cirurgia para o próximo ano, sendo que poderia ser o programa básico, com 2 anos 37 
(R1 e R2) ou então um programa mais específico, com 3 anos (R1, R2 e R3). Foi discutido entre 38 
os membros os tipos de programa da residência e as condições necessárias para a oferta. O Prof. 39 
Iure informou e colocou para aprovação a proposta do departamento em oferecer 2 vagas para o 40 
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programa de 3 anos de residência em cirurgia. Os membros do DECGP aprovaram por 1 
unanimidade essa proposta. 2 
 3 
Para constar, eu, Alan Ferreira Garcia, lavrei a presente ata que, uma vez lida e achada conforme 4 
pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. Ouro 5 
Preto, 12 de julho de 2018. 6 


