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ATA DA 19ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 1 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 2 

 3 
Aos trinta dias do mês de agosto 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-Nona 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 (por áudio conferência), Elizabeth da Silva, Gustavo 10 
Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Joyce de Sousa Fiorini Lima, Leonardo Santos 11 
Bordoni, Márcio Alexandre Hipólito (por áudio conferência), Marcella Barbosa Tropia Pinheiro, 12 
Nivan Santos Gribel, Ronald Soares dos Santos e Vicente de Paulo Silva; o representante 13 
técnico-administrativo Alan Ferreira Garcia; os representantes discentes Pedro Henrique 14 
Caldeira Brant e Tuian Santiago Cerqueira. O aluno residente Thales Alves de Souza participou 15 
como convidado. A reunião iniciou-se sem o quórum legal. Esse foi atingido após 30 minutos, 16 
dando assim o caráter deliberativo da reunião. COMUNICAÇÕES: O Prof. Iure leu na reunião 17 
o Art. 34 da Resolução CUNI 414 e Art. 4º da Resolução CUNI 435 que trata da prioridade e 18 
presença dos membros nas assembleias departamentais e sobre a competência do Chefe de 19 
Departamento, inclusive das ações cabíveis aos professores que não cumprem os seus encargos 20 
didáticos mínimos e também não comparecem nas reuniões. 1. Teste de Progresso. O Prof. 21 
Gustavo informou que foi na reunião do consórcio do Teste do Progresso em Juiz de Fora e 22 
trouxe as últimas atualizações. O Teste será aplicado na UFOP no dia 3 de outubro e a Diretoria 23 
e o Colegiado já decidiram para suspender as aulas de todos os alunos nesse dia. Os professores 24 
serão convidados para ajudarem na aplicação do Teste. 2. Elaboração e envio das prioridades 25 
do departamento para qualificação do corpo docente para o Conselho Departamental. O 26 
Prof. Gustavo informou que saiu do CODEMED um pedido para que os departamentos elaborem 27 
uma lista com a demanda de quais professores pretendem se afastar para pós-graduação e qual 28 
será a prioridade. Na próxima reunião do departamento será apresentada essa lista. 3. Discussão 29 
sobre como incentivar a participação de docentes nas assembleias departamentais e 30 
definição de providências para os que não frequentam as reuniões (demanda do Conselho 31 
Departamental). O Prof. Gustavo reforçou o que foi falado pelo Prof. Iure no início da reunião. 32 
Também falou que o esforço pensado para que aumente a participação dos docentes nas reuniões 33 
não é só sobre como punir, mas sim, como incluir. 4. Indicação de componente para a 34 
comissão do Encontro Didático Científico. O Prof. Gustavo trouxe novamente o pedido para 35 
indicação de representante do departamento no EDC, já que não houve manifestação na última 36 
reunião. Nesse período, o EDC acontecerá entre os dias 27 e 30 de novembro. A Prof.ª Marcella 37 
demonstrou interesse em ser a representante do DECGP no EDC. 5. A Prof.ª Elizabeth informou 38 
que entre os dias 19 de setembro e 4 de outubro estará de férias para participar de um projeto do 39 
Médico Sem Fronteiras no exterior. 6. O Prof. Iure informou que entre os dias 1 e 4 de novembro 40 
estará sendo realizado o COBEM. O Prof. Gustavo irá representando a EMED. ORDEM DO 41 
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DIA: 1. Indicação de banca avaliadora e data do concurso de professor efetivo de GO. A 1 
Prof.ª Marcella se retirou da sala para essa pauta pois é candidata do concurso. As datas 2 
escolhidas para o concurso foram nos dias 24, 25 e 26 de setembro. A comissão examinadora 3 
será composta pelas professoras Arlete Rita Penitente Barcelos (UFOP), Patrícia Gonçalves 4 
Teixeira (UFMG) e Arlene de Oliveira Fernandes (UniBH) como membros titulares e 5 
professores Gustavo Meirelles Ribeiro (UFOP), Sara Paiva Pinto (UFMG) e Augusto Brandão 6 
(UFMG) como membros suplentes. Os membros do DECGP aprovaram por unanimidade as 7 
datas e a comissão examinadora. 2. Internato de GO no Hospital Risoleta Neves. O Prof. Iure 8 
lembrou da situação emergencial que levou a indicar o Hospital Risoleta Neves (HRN) como 9 
campo de estágio para o internato de GO por causa dos problemas de renovação de convênio 10 
com o Hospital Monsenhor Horta (HMH). Apesar de ter resolvido o problema e ter mantido o 11 
convênio com o HMH, o Prof. Iure indica que seja mantido o convênio com o HRN. Os 12 
membros do DECGP aprovaram por unanimidade a manutenção do HRN como campo de 13 
estágio para o Internato de GO. 3. Situação atual do Centro de Cirurgia Ambulatorial. Foram 14 
convidados alguns alunos da Cirurgia Ambulatorial para participar dessa pauta. O Prof. Cirênio 15 
recapitulou a situação da Cirurgia Ambulatorial e os problemas enfrentados. Houve uma reunião 16 
entre EMED, Reitoria da UFOP e Secretaria de Saúde para tratar dos problemas da Cirurgia 17 
Ambulatorial e pensar em soluções. Os alunos convidados também expressaram a sua 18 
preocupação e lamentaram estarem perdendo aulas tão importantes, como é a Cirurgia 19 
Ambulatorial. Eles se dispuseram em também tentar ajudar a reverter a situação da falta de aulas 20 
práticas. O Prof. Gustavo falou que os alunos podem sim ajudar, manifestando de forma educada 21 
e expondo para a Reitoria a situação e frustação deles de estarem perdendo aulas importantes 22 
para a formação. 8. Internato de Atenção Secundária - Alteração do período e programa da 23 
disciplina - Prof. Nivan. Pauta adiantada pelo Prof. Iure. O Prof. Nivan falou da preocupação 24 
em transformar a atual disciplina de Atenção Secundária (MED211) em um internato, por causa 25 
da redução da carga horária teórica, da alteração para o 12º período, entre outros. A disciplina 26 
atualmente tem aulas nas segundas e nas quartas e como internato teria que ter aula todos os dias, 27 
porém, é inviável, pois não teria pacientes todos os dias de cada especialidade médica da 28 
disciplina. O Prof. Nivan sugeriu que fosse apresentado ao Colegiado um memorando, em 29 
conjunto com o DECPA, que também tem professores na disciplina, pedindo a permanência da 30 
Atenção Secundária no 9º período, juntamente com o Internato de Medicina de Família e 31 
Comunidade e que o Internato de Urgência e Emergência também voltasse para o 12º período. 32 
Os membros do DECGP aprovaram por unanimidade essa proposta. 4. Reuniões no Hospital 33 
Júlia Kubitschek às sextas-feiras de manhã - Prof. Thiago. O Prof. Iure informou que o Prof. 34 
Thiago enviou um email para o departamento e esse foi lido na reunião pelo Prof. Cirênio. No 35 
email o Prof. Thiago informou os motivos de não poder participar de todas as reuniões no 36 
Hospital Júlia Kubitschek, mas se comprometeu a tentar participar de algumas reuniões. O Prof. 37 
Iure contextualizou e explicou a situação para o restante dos membros e informou que trouxe 38 
essa pauta não para deliberar nada, mas apenas para relatar o ocorrido e deixar transparente a 39 
situação. 5. Alteração parcial do horário da disciplina Anatomia Médica III - Prof. 40 
Leonardo Bordoni. O Prof. Leonardo informou que atualmente a disciplina Anatomia Médica 41 
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III (MED115) é dada nas quartas-feiras à tarde. Ele pede para que, a partir do próximo período 1 
(2019/1), a parte teórica da disciplina seja passada para as quintas-feiras, no final da manhã, num 2 
horário que é livre para os alunos. Os membros do DECGP aprovaram por unanimidade a 3 
alteração pedida pelo Prof. Leonardo. 6. Substituição do Prof. Alexandre Barra na Comissão 4 
de Estágio Probatório da Prof.ª Aline Joice (DECPA). A Prof.ª Arlete demonstrou interesse 5 
em substituir o Prof. Alexandre na comissão de Estágio Probatório da Prof.ª Aline Joice 6 
(DECPA).  7. Residência de cirurgia - residente Tuian Cerqueira. O Prof. Iure informou que 7 
o atual residente de cirurgia, Tuian Cerqueira, irá assumir o cargo técnico-administrativo de 8 
médico na UFOP, no próximo mês. Ele leu na reunião uma carta do Tuian com uma proposta 9 
para assumir atividades de preceptor no Internato em Cirurgia Geral totalizando 8 horas 10 
semanais. A deliberação sobre a relação dessas atividades com a sua residência deverá ser dada 11 
no Colegiado da Pós-Graduação de Medicina. O residente Tuian falou que dentro das suas 12 
atividades da residência, ele já faz o acompanhamento dos alunos do internato. E para ele 13 
conseguir assumir como servidor da UFOP e conciliar com as atividades da residência, ele 14 
gostaria de usar as 8 horas de preceptoria no internato de cirurgia como encargos didáticos para 15 
compor as 20 horas do seu cargo de médico na UFOP. Ele também informou que se aprovado 16 
essa proposta, o departamento deverá indicar um supervisor para as suas atividades de 17 
preceptoria. O Prof. Iure colocou para aprovação a participação do residente Tuian Cerqueira na 18 
orientação dos alunos do internato em cirurgia, atuando em 8 horas semanais como médico-19 
preceptor. Os membros do DECGP aprovaram por maioria dos votos, com 2 abstenções. 9. 20 
Aprovação Plano de Ensino e Plano de Trabalho 2018/2. Os membros do DECGP aprovaram 21 
por unanimidade os Planos de Ensino das disciplinas MED121 e MED425. Os membros do 22 
DECGP aprovaram por unanimidade os Planos de Trabalho dos professores Gustavo e Joyce. 23 
 24 
Para constar, eu, Alan Ferreira Garcia, lavrei a presente ata que, uma vez lida e achada conforme 25 
pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. Ouro 26 
Preto, 30 de agosto de 2018. 27 


